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Abstrakt

Tato  bakalářská  práce  se  zabývá  problematikou  návrhu,  implementace  a testování  grafického 

uživatelského rozhraní pro aplikaci Mobilní tlumočník. Tvorba rozhraní je zaměřena na platformu 

Android.  První  část  vysvětluje  pojmy uživatelské rozhraní,  zabývá  se  studiem existujících  řešení  

a platformou  Android.  Dále  jsou  navržena  dvě  uživatelská  rozhraní.  Poslední  část  obsahuje 

vyhodnocení  provedeného testování a návrh změn. Cílem testování je také ověřit,  zda uživatelské 

rozhraní může mít vliv na podstatu aplikace.

Abstract

The objective of the bachelor thesis is development, implementation and testing of graphical user 

interface (GUI) for Mobile translator application. Interface problem is focused to Android mobile  

platform. First part explains terms as UI, deal with the current solutions and GUI development. Thesis 

continues  with  development  of  two  interfaces.  The  last  section  contains  evaluation  of  testing,  

and changes suggestion. Purpose of thesis is to prove the effect of GUI to application principle.
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1 Úvod
Součástí  vývoje nové aplikace je návrh uživatelského rozhraní,  což je prostředek pro komunikaci  

mezi  uživatelem a aplikací.  Ta  je  často  hodnocena  dle  vzhledu  a  prvního  dojmu.  Proto  se  tedy 

v mnoha případech rozhoduje o získání nového uživatele již při prvním kontaktu s aplikací. Android 

je v současnosti  nejrozšířenější platforma pro Smartphone. Jeho současný podíl u nově prodaných 

zařízení činí 75 %. Z tohoto důvodu je návrh rozhraní zaměřen právě na platformu Android.

Tato  práce  se  zabývá  problematikou  návrhu,  implementace  a testování  grafického 

uživatelského rozhraní pro aplikaci Mobilní tlumočník. Následující stránky jsou tvořeny teoretickou 

částí, která se zabývá problematikou návrhu uživatelského rozhraní a platformou Android. V první 

části jsou vysvětleny pojmy související s uživatelským rozhraním, jsou studována již existující řešení 

a platforma Android. V návrhu je popsán postup při návrhu rozhraní a způsoby testování. V kapitole 

implementace a testování je uveden postup při implementaci  experimentální aplikace, která slouží 

k otestování  a vyhodnocení  navrženého  rozhraní.  Účelem aplikace  Mobilní  tlumočník  je  detekce 

a následný  překlad  textu  snímaného  kamerou.  V rámci  této  práce  byly  vyvinuty  dva  návrhy 

uživatelských rozhraní. Obě rozhraní mají stejnou funkčnost, ale jejich rozdíl je v přístupu ke kameře. 

Poslední část práce je věnována vyhodnocení provedeného testování a návrhu změn. Součástí práce je 

ověření, zda uživatelské rozhraní může mít vliv na podstatu aplikace.
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2 Teoretický rozbor
V této  kapitole  je   pojem  uživatelské  rozhraní  a jsou  nastíněny  postupy  při  návrhu  nového 

uživatelského rozhraní. Dále je uvedeno studium existujících řešení, definice cílové skupiny uživatelů 

a scénáře  možného  využití  aplikace  Mobilní  tlumočník.  V závěru  kapitoly  je  popsána  platforma 

Android.

2.1 Uživatelské rozhraní

Tato část se věnuje základním pojmům v této problematice, popisuje požadavky a postup při vývoji 

nového uživatelského rozhraní. V poslední části je uveden princip vyhodnocení.

Komunikace člověk-počítač

Komunikace  člověk - počítač  (HCI)  je  obor,  který  se  zabývá  studiem,  plánováním  a návrhem 

komunikace mezi lidmi a počítači. Cílem HCI je zlepšení interakce mezi uživateli a počítači. HCI se 

zaměřuje na:

1. Metodiky a postupy pro návrh rozhraní

2. Metody pro implementaci rozhraní

3. Techniky pro hodnocení a porovnávání rozhraní

4. Vývoj nových rozhraní a komunikačních technik

5. Rozvoj deskriptivních a prediktivních modelů a teorií komunikace

HCI se nejvíce využívá v praktickém uplatňování  metodik návrhu na reálných problémech, 

jako je návrh grafických uživatelských rozhraní. [12]

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní (UI) je souhrn způsobů, jakými uživatelé ovládají objekty. Tyto objekty nemusí  

souviset pouze s výpočetními technologiemi, ale vztahují se na vše, s čím se člověk ve svém životě 

setkává.  Příkladem takovýchto  objektů  je  například  osobní  počítač,  mobilní  zařízení,  kalkulačka, 

auto, klika u dveří a další. Základní požadavek na uživatelské rozhraní každého objektu je stejný,  

spočívá ve vykonání požadované činnosti.

Prvním rozhraním ve výpočetní technice je dávkové zpracování, které bylo využíváno v letech 1945 

až 1968. Dávkové zpracování je neinteraktivní uživatelské rozhraní,  kde uživatel pomocí děrných 

štítků zadával vstup a výstup byl  zobrazen až po zpracování celé dávky.  Zobrazovacím zařízením 

mohla být například tiskárna. V té době se na uživatelské rozhraní příliš nedbalo a jeho možnosti byly 

velmi omezené. 
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Roku  1969  se  objevilo  první  rozhraní  příkazového  řádku  (Command-line  interface),  jehož 

princip je dotaz – odpověď. Vstup se zadává pomocí příkazů v příkazovém řádku a vstup je zobrazen 

do  stejného  řádku.  Nástavbu  nad  tímto  typem  představuje  textové  rozhraní,  které  umožňuje  

zobrazování výstupu nejen do příkazového řádku, ale do celého zobrazovacího zařízení.  Oba tyto  

typy rozhraní jsou používány dodnes, ale jsou určeny spíše pro zkušenější uživatele.  [11]

Grafické uživatelské rozhraní

Nejmodernějším a v současnosti nejvíce využívaným typem rozhraní je grafické uživatelské rozhraní 

(GUI).  Počátky  GUI  spadají  do  roku  1973,  kdy bylo  v laboratořích  společnosti  Xerox  vyvinuto 

rozhraní  WIMP.  Spíše  než  o rozhraní  se  jedná  o paradigma,  kde  význam  zkratky  WIMP  je 

W - Window, I - Icon, M - Menu a P - Pointing device. WIMP paradigma je využíváno dodnes.

Grafické  uživatelské  rozhraní  umožňuje  ovládat  výpočetní  zařízení  pomocí  interaktivních 

ovládacích  prvků,  kdy akce jsou  prováděny prostřednictvím přímé  manipulace  grafických prvků. 

Uživatel k ovládání zařízení využívá myš, klávesnici a grafické vstupní prvky. [10]

Dotykové uživatelské rozhraní

Další  možností  ovládání  je  dotyková  obrazovka.  Dotykové  uživatelské  rozhraní  je  technologie 

ovládání  založená  na  hmatu.  Při  ovládání  výpočetní  techniky  běžnými  uživateli  se  dotykové 

uživatelské rozhraní v poslední době stává čím dál více populární. Na to reaguje spousta výrobců 

a většina současných (mobilních) zařízení disponuje dotykovou obrazovkou.

Požadavky na uživatelské rozhraní

Požadavky  na  uživatelské  rozhraní  jsou  specifikovány  pomocí  "5Es". 5Es  je  pět  rozměrů 

použitelnosti, které jsou využívány pro měření použitelnosti rozhraní. Většinou je vyžadováno, aby 

jednotlivé  rozměry  byly  v rovnováze,  avšak  pro  jednotlivé  situace  může  být  některý  rozměr 

důležitější než ostatní. U mobilního tlumočníka je nejdůležitějším rozměrem efektivita.

1. Effective - ukazuje, jak úplně a přesně je dosaženo požadované úlohy.

2. Efficient - definuje míru, jak rychle požadovaná úloha může být dokončena.

3. Engaging – určuje zapojení uživatele do ovládání rohraní.

4. Error Tolerant  - udává,  do  jaké míry  produkt  zabraňuje  chybám a pomáhá  uživateli  se 

zotavením z případných chyb.

5. Easy to learn -  ukazuje, jak produkt podporuje počáteční orientaci uživatele a jak uživatel 

pokračuje v učení po celou dobu práce s produktem. [7]

4



Vývoj uživatelského rozhraní

Při vývoji nového uživatelského rozhraní není prakticky možné vytvořit UI, které již ve svém prvním 

návrhu  nemá  problémy  s použitelností.  Z tohoto  důvodu  by  měl  být  životní  cyklus  postaven  na 

konceptu iterace. Iterativní vývoj spočívá v několika fázích, první z nich je návrh a implementace 

rozhraní, v další probíhá uživatelské testování a vyhodnocení experimentů. Výstupem každé iterace je 

návrh změn,  které  budou uplatněny v dalším kroku iterace.  Na obrázku  1 je  zobrazena závislost 

použitelnosti  rozhraní  na  počtu  iterací.  Výhodou  iteračního  přístupu,  jak  je  zřejmé  z uvedeného 

obrázku, by měla být dostupnost lepšího řešení po každém kroku iterace. Toto pravidlo však nemusí  

platit pokaždé a v některých případech může být výsledná použitelnost horší než u předchozí iterace 

[6]. V rámci této práce bude proveden první iterační krok a návrh změn pro krok další.

Testování uživatelského rozhraní

Důležitou částí iteračního procesu je testování uživatelského rozhraní, které je zaměřeno především 

na použitelnost rozhraní. Použitelnost je definována dle normy ISO-9241-11 jako míra, v níž může 

být  produkt  využíván  specifickými  uživateli  k dosažení  stanovených  cílů  efektivně,  účinně  a ke 

spokojenosti uživatele. Tyto tři aspekty jsou propojeny a veškeré vyhodnocovací činnosti by měly 

testovat některý z těchto aspektů. [12]

Vyhodnocování  je  shromaždování  dat  o použitelnosti  designu  nebo  produktu  na 

charakterizované  skupině  uživatelů,  pomocí  konkrétních  úloh  ve  specifickém  prostředí  nebo 

pracovním kontextu. Bez ohledu na typ vyhodnocování je důležité zvážit následující okolnosti:
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1. Testování  by mělo  probíhat  na  předem charakterizované cílové skupině uživatelů daného 

produktu.

2. Úkoly,  které  budou  uživatelé  provádět  by  měly  být  tvořeny  přesně  směrovanými  

a specifickými otázkami, které jsou definovány a kontrolovány pozorovatelem.

3. Prostředí pro provedení testování může být kontrolovaná laboratoř nebo přirozené prostředí  

(field study), ve kterém bude aplikace využívána.

4. Povaha  artefaktu  pro  testování  může  být  různá,  například  ve  formě  náčrtků  nebo  plně 

rozvinutého produktu. [8]

2.2 Uživatelské rozhraní na platformě Android

Android je operační systém,  založený na linuxovém jádře.  Jedná se open source platformu,  která 

vznikla především pro mobilní  zařízení.  V současnosti  má Android 75% [5] podíl  na trhu u nově 

prodaných smartphone zařízení. Společnost Google provozuje službu Google Play, kde jsou nabízeny 

aplikace ke stažení. Dle odhadu je k dispozici až 700 000 aplikací [2]. Tato kapitola se věnuje tvorbě 

uživatelského rozhraní na platformě Android. [1]

Design Guidelines

Každé platforma obsahuje souhrn pravidel,  jak navrhovat nové aplikace, aby vizuálně zapadly do 

platformy. U platformy Andorid není nutné tyto pravidla dodržovat, jako je to například u iOS nebo 

Windows Phone. V případě Androidu lze tedy říct, že se nejedná o pravidla, ale pouze doporučení. 

Jejich dodržování však umožní lepší porozumění aplikacím samotným uživatelům, kteří si tak mohou 

přivyknout  na jistý  defaultní  styl  uživatelského rozhraní.  Pro platformu Android se  tyto  pravidla  

nazývají Android Design Guidelines.

Uživatelské rozhraní

Každá obrazovka uživatelského rozhraní  je  tvořena dvěma  základními  prvky  View a ViewGroup. 

View reprezentuje konkrétní objekty obrazovky, kterými mohou být např. Button, EditText, TextView 

a další.  ViewGroup představuje  rozložení  těchto  objektů.  Jednotlivá  rozložení  se  do  sebe  mohou 

vnořovat  a tím vzniká  hierarchický strom (obr.  2).  Mezi  nejpoužívanější  patří  lineární  a relativní 

rozložení.
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Pro popis hierarchického stromu se využívá XML souborů  (obr.  3).  V nich jsou jednotlivé 

objekty rozhraní popsány pomocí elementů. Každý odpovídá objektu třídy  View a jejich vlastnosti 

jsou specifikovány pomocí atributů daného elementu. Druhým způsobem tvorby rozhraní je možnost 

definice přímo v kódu, který umožňuje tvorbu rozhraní za běhu aplikace. Doporučeným způsobem je 

defaultní obrazovky vytvářet pomocí XML popisu a případné změny obrazovky, které jsou nutné za 

běhu aplikace, provádět přímo v kódu.

Základní stavební částí  každé aplikace je aktivita.  Každá aktivita má přiřazeno právě jednu 

obrazovku  rozhraní,  která  je přiřazena  voláním  metody  Activity.setContentView(). 

Parametrem  metody  je  identifikátor  obrazovky.  Přiřazení  jednotlivých  objektů  obrazovky  do 

proměnných  je  možné  pomocí  metody  findViewById(R.id.someView) nebo 

findViewByName("someView").
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Ilustrace 2: Hierarchie objektů GUI [1]



Celá aplikace může být sestavena z více aktivit, z nichž jedna je vždy v popředí a další mohou 

být v pozadí. Ty, které jsou v pozadí, jsou ukládány na zásobník aktivit (obr.  4). V případě zrušení 

aktivity v popředí dojde k obnovení té první na zásobníku. Pokud na zásobníku není uložena žádná 

aktivita, dojde k ukončení celé aplikace.

Rozlišení a podpora rozhraní na více zařízeních

Během návrhu rozhraní musejí být brány ve zřetel následující vlastnosti zařízení:

• Velikost  obrazovky –  fyzická  velikost  obrazovky zařízení,  nejčastěji  uváděna  jako  délka 

úhlopříčky.

• Hustota pixelů – množství pixelů v rámci fyzické oblasti na obrazovce, uváděné jako „dots  

per inch“ neboli DPI.

• Orientace – orientace obrazovky z uživatelského hlediska, což může být na šířku nebo na 

výšku. Může být nastavena defaultně, nebo ji lze měnit dle otočení zařízení.

• Rozlišení – uvádí počet pixelů na obrazovce zařízení.

Při  vytváření  GUI  je  jedním z problémů  podpora  rozhraní  pro  různé  velikosti  obrazovek. 

Android  poskytuje  řešení  tohoto  problému  od verze  1.6  a definuje  4  obecné  velikostní  sady,  do 

kterých sdružuje všechny skutečné velikosti obrazovek: small, normal, large a Xlarge. Pro jednotlivé 

velikosti jsou definovány minimální rozměry obrazovek následně:

• Xlarge – 960 dp x 720 dp

• large – 640 dp x 480 dp

• normal – 470 dp x 320 dp

• small – 426 dp x 320 dp

Dále je využívána sada čtyř obecných hustot:  ldpi (low), mdpi (medium), hdpi (high), xhdpi  

(extra high). Využití obecných hustot spočívá v poskytování obrázků (obecně všech  drawable) pro 
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každé  rozlišení.  Pokud  však  tyto  zdroje  nejsou  definovány pro  každé  rozlišení,  Android  vybere  

nejlépe odpovídající a přizpůsobí ho pro dané rozlišení.

Android používá virtuální jednotku dp, která by měla být využívána při definování rozvržení 

UI. Pomocí této jednotky se vyjadřují rozměry nebo umístění objektů. Používání této jednotky vede  

na hustotně nezávislý návrh, tedy ke správnému zobrazení uživatelského rozhraní na obrazovkách 

s různou hustotou.  Jednotka  odpovídá  jednomu  pixelu  na  obrazovce  s rozlišením 160 dpi,  což  je 

základní hustota předpokládaná pro systém střední sytosti. Konverze na virtuální jednotku dp probíhá 

pomocí vzorce px = dp*(pi/160). Příklad rozhraní, které není závislé na rozlišení je znázorněno 

na obrázku 5 a rozhraní závislé na rozlišení na obrázku 6.

Manifest

Každá aplikace musí obsahovat soubor Manifest.xml, umístěný v kořenovém adresáři. Tento soubor 

je potřebný před samotným spuštěním aplikace na zařízení. Obsahuje práva, která aplikace vyžaduje,  

cílový API, minimální podporovaný API a další. Nejdůležitější částí manifetsu je popis aktivit. Každá 

zde musí být uvedena a jedna musí být definována jako výchozí. Po spuštění aplikace je právě tato 

aktivita a jí přiřazená obrazovka zobrazena jako první. Dále je možné nastavit orientaci aplikace nebo 

jednotlivých aktivit. Landscape mód  slouží pro  zobrazení  aplikace  na  šířku  a je  možné  vypnout 

přizpůsobování displeje podle orientace zařízení.
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Ilustrace 5: Rozhraní nezávislé na rozlišení [1]

Ilustrace 6: Rozhraní závislé na rozlišení [1]



2.3 Existující řešení

Studium  existujících  řešení  je  důležité  k poznání  nabízených  aplikací  konkurence.  Při  tomto 

průzkumu se hledají slabiny existujících řešení, jejichž znalost se dá využít při návrhu nové aplikace.  

Pokud se podaří analyzovat nedostatky konkurenčních aplikací a provést lepší návrh v navrhovaném 

uživatelském rozhraní, zvyšuje se pravděpodobnost úspěšnosti nově vyvíjené aplikace na trhu.

U každé studované aplikace je uveden její stručný popis a jsou popsány užitečné nebo naopak 

špatné vlastnosti  rozhraní.  Tyto  vlastnosti  jsou použity pro návrh nového uživatelského rozhraní. 

Všechny uvedené aplikace jsou volně dostupné na Google Play a zabývají se detekcí textu pomocí 

kamery nebo překladem textu.

Goggles

Aplikace umožňuje rozpoznávání vyfoceného objektu. Objektem mohou být krajinné oblasti, známé 

památky,  různé  předměty.  Také  dokáže  rozpoznat  a získat  informace  z čárového  a QR  kódu 

a detekovat a rozpoznat text, u kterého je možné provést překlad.

Před  samotným  vyfocením  textu  je  nabídnuta  možnost  vybrat  obrázek  z galerie.  Kamera 

umožňuje horizontální i vertikální otočení. Je možné použít rámeček pro oříznutí snímaného objektu. 

Ořezávání  probíhá  přímo  při  snímání.  Rámeček  pro  ořezávání  není  defaultně  zobrazen,  ale  pro 

rozpoznání  a překlad  jednoho  slova  v textu  je  jeho  použití  nutné.  Při  překladu  (obr.  7)  aplikace 

rozpoznává jazyk, nastavení jazyku před snímáním textu tedy není možné. Překlad probíhá pomocí  

online slovníku. Přes celé rozhraní kamery je umístěna mřížka, která nutí uživatele fotit text rovně.

Ilustrace 7: Goggles1

1 Aplikace je dostupná na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.unveil.
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Mobile OCR Free

Aplikace je určená pro skenování  dokumentů s možností  rozpoznávání  textu.  Text  je dále možné 

překládat pomocí online slovníku Bing Translator nebo vyhledávat v aplikaci Google Maps.

Po spuštění aplikace je nabízena možnost vybrat zdrojový soubor z galerie nebo pořídit nový 

obrázek pomocí kamery.  Po vyfocení  je možné fotku uložit  nebo  ji vyřadit.  Při volbě uložení  se 

zobrazí úvodní menu a pomocí tlačítka Convert se provede extrakce textu. Toto tlačítko je zobrazeno 

stále, i když není  vybrán žádný vstupní soubor. Pro pouhou extrakci textu jsou potřebné 4 kroky. 

Kamera při snímání vypadá stejně jako u klasického focení.

OCR Test

Experimentální aplikace pro ukázku OCR, který je založen na enginu Tesseract,  provádí detekci textu 

a pomocí online slovníku i překlad. 

Při spuštění aplikace je zobrazena kamera a veškerá práce probíhá s pozadím kamery. Pokud je 

snímán větší úsek textu při režimu nepřetržitého snímání, dochází k nečitelnosti. Po spuštění aplikace  

se zobrazí  kamera s ořezávacím rámečkem.  Kamera je neustále zaostřována a uživatel nemusí čekat 

na  zaostření  po  stisku  tlačítka  pro  focení. V nastavení  je  možnost  režimu  nepřetržitého  snímání. 

V tomto  režimu  se  detekovaný  text  zobrazuje  přímo  při  snímání,  ale  neprobíhá  překlad  textu. 

Zobrazení kamery při spuštění aplikace umožňuje získat překlad během jednoho kroku. Na obrázku 8 

je obrazovka s výsledkem překladu.

Ilustrace 8: OCR Test2

2 Aplikace je dostupná na https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.sfsu.cs.orange.ocr&hl=cs.
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AndrOCR

Principem této aplikace je převod obrazu do textové podoby s možností překladu detekovaného textu. 

Aplikace poskytuje možnost manuální  úpravy detekovaného textu. Při převodu obrazu do textové 

podoby může nastat situace, kdy je některý znak špatně rozeznán. V tomto případě se musí snímání 

opakovat,  ale  to  může  vést  znovu na nepřesný převod,  čímž  by se  aplikace stala nepoužitelnou. 

V takovémto případě je možnost manuální úpravy textu jediný způsob, jak neztratit  uživatele.

Zhodnocení aplikací

Mezi užitečné vlastnosti  zkoumaných aplikací patří  možnost  úpravy detekovaného textu, rámeček  

v rozhraní  kamery,  který  umožňuje  přímo  snímat  ořezaný  obrázek  a možnost  snímat  ihned  po 

spuštění aplikace. Další výhodou je vlastní rozhraní kamery, které umožňuje zobrazení zmiňovaného 

ořezávacího  rámečku  nebo  zarovnávací  mřížky.  Naopak  velký  počet  kroků  potřebných  pro 

rozpoznání textu u aplikace Mobile OCR Free je nevýhodou.
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3 Návrh řešení
V této kapitole jsou uvedeny vlastnosti uživatelského rozhraní, které zde budou zkoumány. Dále je 

představen  návrh  dvou  uživatelských  rozhraní  pro  Mobilního  tlumočníka.  Obě  rozhraní  budou 

poskytovat  stejnou  funkcionalitu,  jejímž  hlavním  rozdílem  je  přístup  ke  kameře,  tedy  snímání  

požadovaného textu. Podstata aplikace Mobilní tlumočník je v překladu textu pomocí kamery. Rozdíl 

v přístupu ke kameře by mohl ovlivnit podstatu aplikace, což bude ověřeno v testování.  O prvním 

rozhraní bude dále pojednáváno jako o rozhraní A, a druhé rozhraní bude uváděno jako rozhraní B.

3.1 Návrh UI

Tato část práce je věnována definici cílové skupiny uživatelů a situací, ve kterých mobilní tlumočník  

bude využíván. Dále jsou uvedeny zkoumané vlastnosti a jejich návrh.

Uživatelé a využití Mobilního tlumočníka

Pro správné vytvoření návrhu aplikace Mobilního tlumočníka je třeba znát cílovou skupinu uživatelů 

a situace, ve kterých bude využíván. Cílovou skupinu představují uživatelé, kteří se běžně setkávají  

s potřebou překladu z cizího jazyku, například v práci, na zahraniční cestě a dalších. Přestože mohou 

být  jednotlivé  situace odlišné,  základní  požadavek je  pro všechny stejný.  Tím je  rychlý  překlad,  

nejlépe rychlejší než s pomocí slovníku.

Zkoumané vlastnosti

Prvním prvkem, který je zkoumán, je možnost zadání vstupu pro překlad. Vstupem pro překlad je  

myšleno zadání slova do slovníku. Další vlastností je počet kroků, potřebných k získání překladu. 

Jedním krokem je myšlena jedna interakce uživatele. Dále je zkoumán vzhled a vlastnosti kamery, 

orientace  displeje  podle  otočení  telefonu,  možnost  manuální  opravy  textu  a zpětná  vazba  při 

vykonávání operací na pozadí aplikace.

Vlastnosti uživatelského rozhraní

V této kapitole jsou popsány vlastnosti, které bude mít výsledné rozhraní.

1. Možnost zadání vstupu

• Pokud by nastala situace, ve které není možné získat vstup do slovníku pomocí kamery,  

byla by aplikace nepoužitelná. Z tohoto důvodu musí mít uživatel možnost zadat vstup 

i jiným způsobem, a tím je klávesnice.
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2. Počet kroků potřebných pro překlad

• Mobilní  tlumočník  je  aplikace,  kterou  uživatel  využívá  k získání  rychlého  překladu 

požadovaného textu. Každý krok, který musí být vykonán, znamená delší čas požadované 

úlohy. Z tohoto důvodu je maximální požadovaný počet kroků stanoven na 2 po spuštění 

aplikace (za předpokladu, že uživatel nebude nastavovat jazyk a žádná jiná nastavení). 

3. Vzhled kamery při snímání

• Klasická  kamera  poskytovaná  platformou  Android  nenabízí  možnost,  jak  dosáhnout 

rovně vyfoceného textu. Proto je navržen vlastní vzhled kamery obsahující prvky pro  

rovné snímání textu. Prvním takovýmto prvkem je ořezávací rámeček. Velikost rámečku 

může  uživatel  měnit  a text  zarovnávat  přímo  do rámečku.  Dalším prvkem je  mřížka 

umístěná  přes  celou  snímací  plochu  kamery.  Mřížka  umožňuje  zarovnávání  textu 

v případě, že není použit ořezávací rámeček.

4. Rotace telefonu

• Při  otáčení  telefonu je  vhodné  zobrazovat  stejné  ovládací  prvky.  Zobrazování  jiných 

ovládacích  prvků  při  otáčení  telefonu  může  uživatele  mást,  čímž  se  prodlouží  doba 

porozumění  aplikaci.  Řešením  této  problematiky  je  zobrazení  stejných  prvků  pro 

horizontální  i vertikální  otočení  nebo  implementování  rozhraní  pouze  ve  vertikálním 

nebo horizontálním rozložení. 

• Obě rozhraní  Mobilního tlumočníka budou navržena pouze v horizontálním rozvržení. 

Orientaci na šířku lze nastavit v souboru Manifest.xml.

5. Manuální úprava detekovaného textu

• Pokud uživatel nemá ideální podmínky pro snímání, může být některý ze znaků špatně 

detekován.  V takovém případě by bylo  nutné zadání  celého textu pomocí  klávesnice.  

Vylepšením této situace je úprava detekovaného textu, kdy uživatel upraví pouze špatně 

rozpoznaný znak.

• Řešení v implementaci rozhraní spočívá ve využití objektu EditText.

6. Zpětná vazba

• Zpracování  obrazu a  překlad textu trvá určitý  čas.  Pokud po tento čas  není  uživateli  

zobrazena zpětná vazba, může mít pocit, že aplikace tzv. "zamrzla". 

• Pro zobrazení zpětné vazby lze v Androidu využít ProgressDialog.

3.2 Rozhraní A

Rozhraní  je  složeno  ze  dvou  obrazovek.  První  obrazovka  je  rozhraní  překladače  (obr.  9)  a je 

zobrazena jako výchozí po spuštění aplikace. Obrazovka poskytuje možnost zadání vstupu pomocí 
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klávesnice. Tato možnost se jeví jako primární způsob, jak zadat slovo do slovníku. V případě použití 

kamery pro zadání  textu do slovníku se detekovaný text  vloží  do editovatelného pole.  Nastavení  

jazyků  je  možné  pomocí  tlačítka  Nastavení  jazyků,  umístěného vpravo dole.  Pro zapnutí  kamery 

a snímání textu slouží tlačítko Kamera.

Obrazovka kamery (obr.  10) poskytuje možnost využít ořezávací rámeček. Velikost rámečku 

lze měnit. Dalšími prvky obrazovky jsou tři tlačítka. Vrchní tlačítko slouží pro zapínání a  vypínání 

rámečku, druhé pro vyfocení textu a poslední pro zapínání blesku.

Na  obrázku  11 je  Use-Case  diagram  obou  obrazovek  a interakce  mezi  nimi.  Z výchozí 

obrazovky se uživatel do prostředí kamery dostane pomocí tlačítka Kamera. Pro návrat na obrazovku 

překladače lze použít tlačítko pro vyfocení snímku nebo hardwarové tlačítko zpět. Po návratu, pomocí 

tlačítka pro vyfocení snímku, se provede překlad a výstup se zobrazí do editovatelného pole.
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Ilustrace 10: Obrazovka kamery.

Ilustrace 9: Návrh prvního rozhraní.



3.3 Rozhraní B

V návrhu druhého uživatelského rozhraní má uživatel možnost  ihned provést snímání.  Zároveň je  

také možné, stejně jako u prvního rozhraní, zadat vstup pomocí klávesnice. Jako primární vstup by 

však měla být využívána kamera. Cílem tohoto rozhraní je dosáhnout vysoké efektivity a vyzdvihnout 

podstatu  aplikace.  Efektivity  je  dosaženo  zobrazením  kamery  po  spuštění  aplikace  a okamžitou 

možností ihned snímat text. Na obrázku 12 je znázorněn návrh rozložení obrazovky, na obrázku 13 je 

zobrazen Use-Case diagram.
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Ilustrace 11: Use-Case diagram rozhraní A



3.4 Návrh testování

Na tomto místě je popsán návrh testování. První část se zabývá cílem testování a  výběrem metod. 

Dále jsou popsány jednotlivé metody.

Cíl testování

Cílem testování je ověření použitelnosti výše představených rozhraní na několika uživatelích (dále 

účastníci).  Na výsledcích testování budou navrženy úpravy návrhu pro další iterační krok vývoje. 

Dalším výsledkem bude rozhodnutí o vlivu uživatelského rozhraní na podstatu aplikace.
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Ilustrace 13: Use-Case diagram rozhraní B

Ilustrace 12: Návrh rozhraní B



Výběr metod testování

Pro testování navrženého rozhraní byla zvolena metoda vykonávání  úloh, které uživatel vykonává 

pod  dohledem pozorovatele.  Ten  úlohy zadává  podle  stanoveného  protokolu  a uživatele  žádným 

způsobem  neovlivňuje.  Cílem  této  metody  je  seznámení  účastníka  s aplikací  a otestování 

uživatelského rozhraní.

Think-aloud protocol [8] je metoda využívaní ke shromažďování dat v testování použitelnosti 

uživatelských rozhraní. Principem metody je pozorování účastníků, kteří provádějí konkrétní úlohy.  

Účastníci jsou vyzváni ke komentování toho, co vidí, prezentování svých myšlenek a  kroků, pomocí 

kterých chtějí splnit zadaný úkol. Úkolem pozorovatele je vést záznam komentáře. Často se využívá 

audio záznam a jeho vyhodnocení probíhá až po skončení experimentu.

Dotazník je  výzkumný  nástroj  skládající  se  ze  série  otázek  a jiných  možností  k získání 

informací od účastníků testování. Většinou bývá určen pro statickou analýzu.

Průběh experimentů

Testování, vedené pozorovatelem, bude probíhat na cílové skupině uživatelů (dále účastník). V rámci 

testování  bude  každý  účastník  vykonávat  zadané  úlohy.  Jednotlivé  úlohy  a postup  při  jejich 

vykonávání  je  uveden  v následující  kapitole.  Během  provádění  úloh  bude  účastník  požádán 

o komentování  jeho  kroků.  Komentáře  budou  nahrávány  a analyzovány  během  vyhodnocení 

testování. Součástí každého experimentu je dotazník, který účastník vyplní.

Protokol pro vykonávání úloh

Testování nového rozhraní může být prováděno více testery. V takovém případě může docházet k jiné 

prezentaci  úloh  testerem  pro  účastníka  testování.  Výsledky  takovýchto  testů  by  nemohly  být 

vyhodnocovány společně.  Způsobem jak tomuto předejít,  je definování  protokolu (viz příloha 2),  

podle kterého postupují všichni testeři.

Pro testování mobilního tlumočníka je určeno 5 úloh. Tyto úlohy slouží k ověření ovládání 

rozhraní  a k seznámení  uživatele  s aplikací.  Protokol  obsahuje  zadání  úlohy,  popis  co  má  tester 

pozorovat a jeho komentář pro účastníka testování. Vykonávání úloh účastníkem je nahráváno a není 

potřeba provádět další zápis v průběhu testování. 

V první úloze si uživatel zvolí možnost vstupu do slovníku. Během vykonávání dalších úloh je 

uživatel seznámen s možnostmi  zadat vstup pomocí kamery i klávesnice. Při posledním úkolu má 

účastník opět možnost si vstup vybrat. Pozorovatel zjišťuje co uživatele vedlo ke konkrétnímu kroku.  

U rozhraní A je očekáváno, že někteří účastníci využijí klávesnici. U rozhraní B by všichni účastníci 

měli použít kameru.
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Dotazník

Po  vykonání  zadaných  úloh  vyplní  účastník  dotazník  (viz  příloha  1).  Během  vyplňování  může 

pozorovatel  vysvětlovat  jednotlivé  otázky a snažit  se  tak  povzbudit  účastníka  k více  odpovědím, 

nikoliv však ovlivňovat ke konkrétním odpovědím. Cílem odtazníku je segmentace účastníků podle 

zkušeností s platformou Android, která je využita pro ohodnocení, jak rozhraní zapadá do platformy.  

Dále se zjišťuje přirovnání aplikace k jiným aplikacím. Toto přirovnání slouží ke zjištění, jak účastník 

aplikaci  vnímá.  V poslední  otázce je  úkolem účastníka  navrhnout  popis  pro testovanou aplikaci, 

z něhož by mělo být též patrné, jak aplikaci vnímá.

Shrnutí

Pro obě navržená rozhraní jsou úlohy i dotazník stejné. Očekávaným výsledkem u 5. a 6. otázky je 

přirovnání prvního rozhraní k aplikacím, které jsou určeny k překládání, ale ke své činnosti nemusejí 

využívat  kameru.  U druhého  rozhraní  je  očekáváno  přirovnání  k aplikacím,  jejichž  principem je 

snímání textu kamerou a překlad.

Provádění úloh účastníkem je zaměřeno na seznámení uživatele s aplikací a slouží k otestování 

jednotlivých prvků uživatelského rozhraní. Po vykonání úloh účastník vyplní dotazník, který slouží 

ke zjištění účastníkových pocitů z aplikace a přirovnávání k jiným aplikacím. Komentáře účastníků 

a dotazník jsou hlavními kritérii, podle kterých bude rozhodnuto o vlivu uživatelského rozhraní na 

podstatu aplikace.

3.5 Návrh experimentální aplikace mobilní 

tlumočník

Experimentální  aplikace  je  vytvořena  pro  otestování  navrženého  rozhraní.  Dělí  se  na  tři  hlavní 

moduly (obr. 14). Prvním modulem je kamera. Snímek z kamery je uložen do souboru, na kterém je 

provedeno rozpoznávání textu. Rozpoznaný text je přeložen a zobrazen na výstup.

Kamera

V Androidu existují dva přístupy jak použít kameru. První umožňuje využít rozhraní kamery pomocí 

Intentu, které poskytuje přímo platforma Android. Toto rozhraní však neodpovídá požadavkům na 
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Ilustrace 14: Návrh experimentální aplikace



výsledné  rozhraní.  Je  tedy nutné  využít  druhou  variantu,  kterou  je  návrh  vlastního  rozhraní  pro 

kameru. Tímto způsobem lze vyřešit zobrazení ořezávacího rámečku a mřížky na pozadí kamery.

Detekce textu

Pro detekci textu bude využit  OCR engine Tesseract.  V letech 1985 – 1994 byl  Tesseract vyvíjen 

společností HP, jako možný doplněk scenerů. K tomu však nikdy nedošlo. V současnosti, od roku 

2006,  je  vyvíjen  společností  Google  a je  dostupný  pod  licencí  Apache  2.0.  Tesseract  je 

pravděpodobně nejpřesnější volně dostupné OCR, s podporou více než 60 jazyků.

Slovník

Slovník lze implementovat  online nebo offline.  Největší  výhodou online slovníku je široká škála 

jazyků,  možnost  vyhledávání  ve  více  databázích,  a tím většího  počtu  nalezených výsledků.  Tyto 

výhody zastiňuje  jedna  nevýhoda,  kterou  je  nutné  připojení  do  internetové  sítě.  Jedno  z využití 

aplikace  Mobilní  tlumočník  je  překlad  v zahraničí,  kde  uživatel  pravděpodobně  připojení  do 

internetové sítě  mít  nebude.  Z tohoto důvodu je  lepší  využít  offline  databázi.  Nevýhodou offline 

databáze je zabírání místa v paměti telefonu nebo na SD kartě.

20



4 Realizace

V této kapitole je uvedeno vývojové prostředí,  ve kterém probíhal  vývoj  experimentální aplikace. 

Také  je  zde  zařazena  ukázka  výsledného  rozhraní  a experimentální  aplikace.  Poslední  část  je 

věnována vyhodnocení testování a návrh změn v řešení.

4.1 Vývojové prostředí

Jazyk  Java je  objektově  orientovaný  a patří  mezi  nejvíce  využívané  programovací  jazyky.  Jeho 

největší výhodou je přenositelnost a nezávislost na architektuře.

Eclipse je open source vývojová platforma, určená především pro programování v jazyce Java. 

V základu Eclipse obsahuje prostředky pro vývoj v Javě, jako je kompilátor, debugger apod. Eclipse 

však umožňuje rozšíření formou pluginů. Z tohoto důvodu vznikají subprojekty, které pomocí těchto 

pluginů rozšiřují použitelnost Eclipse pro jednotlivé oblasti softwarového vývoje.

Android SDK poskytuje API knihovny a vývojářské nástroje, testování a ladění aplikací pro 

Android.  Obsahuje  vývojové  nástroje,  obraz  systému  (emulátor),  příklady,  ukázkové  aplikace 

a dokumentaci.

Android ADT je plugin pro Eclipse, který poskytuje prostředí pro vývoj aplikací na platformu 

Android.

SQLite je relační databázový systém.  Výhodou tohoto systému je, že databáze je obsažena 

v jednom souboru, který je nezávislý na platformě.

4.2 Uživatelské rozhraní

V této kapitole je popsána výsledná implementace uživatelského rozhraní. Každá obrazovka rozhraní 

je popsána pomocí hierarchického stromu a screen shotu.

Rozhraní A

V tomto  rozhraní  jsou  dvě  obrazovky.  První  obrazovka  (obr.  15)  je  popsána  v souboru 

activity_translator.xml. Tato obrazovka je přiřazena aktivitě TranslatorActivity, která je určena jako 

výchozí.
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Druhá  obrazovka  (obr.  16)  je  popsána  v  souborech  activity_camera.xml a camera.xml a je 

přiřazena aktivitě  CameraActivity. První  zmiňovaný soubor představuje kontrolní  vrstvu,  ve které 

jsou umístěny prvky pro ovládání kamery.  V druhém souboru je umístěn objekt  SurfaceView, jenž 

umožňuje snímání kamery, a dalšími objekty jsou RectInView, což je třída implementující ořezávací 

rámeček,  a objekt  LineInView,  představující  mřížku  v rozhraní  kamery.  Objekty  RectInView 

a LineInView jsou vytvořeny pomocí stejně pojmenovaných tříd, které dědí od třídy  View, a každá 

takováto třída musí obsahovat metodu onDraw, vykreslující požadovaný objekt. Tímto způsobem lze 

vytvářet nové objekty, které mohou být následně použity v XML popisu rozhraní.

Rozhraní B

Rozhraní  B má pouze jednu obrazovku. Tato obrazovka je popsaná v souboru  activity_camera.xml. 

Ořezávací rámeček a mřížka na pozadí kamery je implementována stejně jako v rozhraní A. V tomto 

rozhraní  není  použita  kontrolní  vrstva  pro  ovládání  kamery  a  slovníku.  Tento  přístup  umožňuje  

využití pouze jednoho souboru k popisu celého rozhraní.
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Ilustrace 16: Rozhraní A – obrazovka kamery

Ilustrace 15: Rozhraní A – obrazovka slovníku



4.3 Experimentální aplikace

Tato podkapitola popisuje implementaci experimentální aplikace. Je rozdělena do tří částí, které se 

věnují jednotlivým modulům.

Kamera

Kameru je možné použít prostřednictvím třídy  Camera. Aby bylo možné kameru využít, musí být 

v souboru  Manifest.xml  definováno  oprávnění.  Nově  vytvořenému  objektu  pomocí  této  třídy  se 

přiřadí objekt typu  SurfaceView,  který umožňuje zobrazení výstupu z kamery. Pro pořízení snímku 

z kamery je určeno tlačítko v rozhraní, po jehož stisknutí se nejprve volá metoda AutoFocusCallback, 

která provede zostření. Po dokončení zaostřování je provedeno pořízení snímku metodou takePicture. 

V této metodě je uložen obrázek, který je oříznut dle rámečku.

Ořezávací rámeček je implementován ve třídě RectInView. Rámeček se ovládá pomocí jednoho 

dotykového  bodu.  Metoda  rectChangeListener je  použita  pro  změnu  velikosti  rámečku.  Změna 

velikosti se počítá z dotykového bodu a dále z dalšího pohybu po displeji.

Detekce textu v obraze

Detekce textu probíhá ve třídě Ocr, kde je použit engine Tesseract.3 Parametry metody recognize jsou 

název souboru se snímkem a cesta  k souboru.  Metoda,  po dokončení  rozpoznávání,  vrací  řetězec, 

obsahující rozpoznaný text.

3 Zdrojové kódy tesseractu jsou dostupné na https://github.com/rmtheis/tess-two.

23

Ilustrace 17: Rozhraní B



Slovník

Pro experimentální aplikaci byla vytvořena databáze, obsahující anglická slova a jejich český překlad. 

Data do databáze byla čerpána ze slovníku vytvořeného Milanem Svobodou, který je dostupná pod 

licencí  GNU. Třída, která pracuje s databázi  se nazývá  Dictionary.  V této třídě je zanořena třída 

MyDatabaseHelper,  která  dědí  od  třídy  SQLiteOpenHelper. Tato  třída  zjednodušuje  vytváření 

o otevírání  databáze.  Po  zavolání  této  třídy  dojde  ke  kontrole  existence  databáze.  Pokud  není 

nalezena, znamená to, že databáze je použita poprvé. Databáze se však nebude vytvářet, ale pouze  

kopírovat  ze  složky  assets do  datové  složky  aplikace.  Po  ověření  existence  nebo  případném 

kopírování je databáze otevřena a ukazatel na ní je předán zpět do třídy Dictionary. Dalším krokem je 

vyhledávání  v  databázi  metodou  findEnglishWord,  jejímž  parametrem  je  anglické  slovo,  nebo 

metodou findCzechWord, jejímž parametrem je české slovo.
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5 Vyhodnocení testování

V této kapitole je popsáno vyhodnocení  testování.  V první části  je rozdělení účastníků.  Dále jsou 

rozebrány jednotlivé úlohy a dotazník a na závěr je uveden návrh změn v řešení.

5.1 Účastníci testování

Testování proběhlo na 10 účastnících patřících do cílové skupiny uživatelů, pro které je  aplikace 

určená. Jedná se o uživatele mobilního zařízení s dotykovou obrazovkou, u nichž je přepokládána 

potřeba  rychlého  překladu  krátkého  textu  pomocí  aplikace  mobilní  tlumočník.  Účastníci  jsou  

rozděleni do dvou skupin po pěti.  Na první skupině bylo testováno rozhraní  A,  na druhé skupině 

rozhraní B.

Původním záměrem bylo každému účastníkovi poskytnout obě rozhraní a oba testy zahrnout do 

vyhodnocení. První skupina by tedy nejdříve testovala rozhraní A a poté rozhraní B. U druhé skupiny 

by  to  bylo  naopak.  Po  prvních  testech  jsem  se  však  rozhodl  v tomto  schématu  nepokračovat. 

Důvodem  k tomu  je  znatelné  ovlivnění  uživatelů  prvním  testovaným  rozhraním,  kdy  výsledky 

druhých testů by nemohly být zahrnuty do výsledku testování.

5.2 Výsledky experimentů

Tato kapitola se zabývá vyhodnocením úloh a rozborem dotazníku. Každá úloha je stručně popsána 

a jsou  uvedeny  naměřené  hodnoty  a problémy,  které  se  vyskytovaly.  V rozboru  dotazníku  jsou 

u každé otázky zhodnoceny odpovědi.

Vyhodnocení úloh

Úloha č. 1: Prvním úkolem byl překlad textu, který je na papíře. Uživatel si mohl zvolit, jestli 

pro zadání textu použije kameru nebo klávesnici.

V případě rozhraní  A zadali text pomocí klávesnice 3 účastníci. Těmto třem účastníkům byla 

položena  otázka,  zda  vidí  jinou  možnost  jak  zadat  slovo  do  slovníku.  Z  těchto  tří  účastníků  si  

možnosti snímat text kamerou všiml pouze jeden. U rozhraní B všichni účastníci použili kameru. 
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Tabulka 1: Zadání textu v 1. úloze

Rozhraní Kamera Klávesnice

A 2 3

B 5 0



Úloha č. 2: V této úloze bylo úkolem opět překlad textu. Tentokrát byl uživatel požádán, aby 

použil kameru. Text, který měl účastník za úkol přeložit, byl obklopen jiným textem a pro správné 

splnění úlohy bylo nutné použít ořezávací rámeček.

Ovládání  rámečku  je  naimplementováno  pro  ovládání  jedním  dotykovým  bodem.  Většina 

uživatelů (6 z 10) s rámečkem chtěla manipulovat pomocí dvou dotykových bodů. Účastníci tento 

postup zdůvodňovali tím, že očekávali chování jako například u prohlížeče webových stránek, kde se 

využívá právě dvou dotykových bodů pro přibližování a oddalování.

Úloha č.  3: Cílem úlohy bylo  ověřit,  zda si  uživatel  uvědomí  skrolovací  vlastnost  oblasti 

s výsledky z překladu.

V této úloze žádný účastník neměl problém. Skrolovací list je pro uživatele intuitivní prvek, 

který zná z jiných aplikací.

Úloha č. 4: Úkolem této úlohy byl  překlad textu, pomocí kamery,  který je nečitelný, a byl 

špatně rozpoznán. Pro správné splnění úlohy musí uživatel upravit detekovaný text, který je zobrazen 

v editovatelném poli.

V rozhraní A už 3 účastníci toto pole využili pro zadání slova v 1. úloze, a zde neměli problém 

s jeho využitím ani zbývající dva. V rozhraní  B si 3 účastníci všimli možnosti editovat rozpoznaný 

text. Zbývající dva se pokoušeli o opětovné snímání textu, a možnosti editace si nepovšimli.

Úloha č. 5: V poslední úloze se provádí překlad z češtiny do angličtiny. Uživatel tedy musí 

změnit nastavení jazyku. Způsob, jakým překlad provede, si může vybrat.

V posledním úkolu při testování rozhraní A, využili 4 účastníci kameru a jeden účastník zadal 

text klávesnicí. Oproti prvnímu testu je patrné, který vstup je pro uživatele pohodlnější. U rozhraní B 

všichni uživatelé, stejně jako v 1. úloze, využili kameru.

Rozbor dotazníku

Otázka  č.  1  slouží  k rozdělení  účastníků,  podle  zkušeností  s platformou  Android.  9  z 10 

účastníků mělo zkušenosti právě s Androidem. Jeden účastník s platformou iOS.

Otázka č. 2 je určená ke zjištění, zda si účastník dokáže představit situaci, ve které Mobilního 

tlumočníka použije. Na výběr měl ze tří možností a případně mohl navrhnout nový příklad využití. 

Nový návrh použití, který se objevil dvakrát, bylo využití při překladu cizojazyčných popisků, které 

nemusejí být v zahraničí.
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Tabulka 2: Zadání textu v 5. úloze

Rozhraní Kamera Klávesnice

A 4 1

B 5 0



V otázce č. 3 účastníci, kteří měli zkušenosti s platformou Android, ohodnotili, zda podle nich 

zapadá rozhraní  do této platformy.  U rozhraní  A odpovídali  4 účastníci,  z  nichž jeden odpověděl 

neurčitě, a zbývající 3 odpověděli kladně. U rozhraní B 3 účastníci odpověděli kladně, jeden nevěděl 

a poslední  odpověděl,  že nezapadá.  Jeho zdůvodněním je  jeho zkušenost  s aplikacemi,  které jsou 

navrženy pro Android 4.1 a vyšší, jejichž vzhled je sjednocen, dle nových Android Design Rules.

U otázky  č.  4  účastníci  ohodnocovali  jednotlivé  možnosti  vstupu  pomocí  "rate  scale". 

Hodnocení použitelnosti kamery a klávesnice bylo od 1 bodu (málo využitelné) do 4 bodů (velmi 

využitelné). Kamera v rozhraní A získala celkem 18 bodů a klávesnice 17 bodů. U rozhraní B to bylo 

20 bodů pro kameru a 15 bodů pro klávesnici.

Na  otázky 5 a 6 účastníci  většinou nedokázali  odpovědět.  Jejich zdůvodněním bylo,  že  na 

mobilním zařízení dosud nepoužívali žádnou aplikaci, která by se zabývala překladem.

V 7. otázce měli  účastníci za úkol navrhnout popisek pro Mobilního tlumočníka. Příkladem 

odpovědi u rozhraní A je:

„Aplikace  slouží  pro  překlad  cizojazyčného  textu.  Text  je  možné  

zadat klávesnicí nebo vyfotit a aplikace ho sama rozpozná a přeloží.“

Pro druhé rozhraní byl vybrán následující příklad:

„Aplikace  umožňuje  rychlý  překlad  krátkého textu,  který  získává  

pomocí kamery. Při nesprávném zachycení slova kamerou lze slovo upravit  

pomocí klávesnice.“

5.3 Závěr testování

Na tomto místě je výsledné shrnutí testování, které svědčí o vlivu rozhraní na podstatu aplikace. Dále  

jsou popsány nedostatky rozhraní, na jejichž základě je nastíněn návrh dalšího iteračního kroku, který  

však již v této práci nebude realizován.

Shrnutí testování

V prvním testu si uživatelé mohli vybrat možnost, jak zadají text do slovníku. Spíše než na jejich 

výběru však záleží  na tom,  co jim aplikace nabízí.  V rozhraní  A se po spuštění  zobrazí  pole,  do 

kterého je  možné  slovo napsat.  Tuto  možnost  využili  3  účastníci  a možnosti  spuštění  kamery  si 

nevšimli. V dalších úlohách byli seznámení s kamerou, ale jeden účastník při poslední úloze využil 
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Tabulka 3: Bodové ohodnocení

Rozhraní Kamera Klávesnice

A 18 17

B 20 15



rovněž klávesnici. Lze tedy říct, že u rozhraní A bude 60% (obr. 18) uživatelů používat aplikaci jiným 

způsobem než je určeno a 20% (obr. 19) ji bude využívat jinak i když budou seznámeni se správnou 

variantou využití aplikace.

V rozhraní  B je po spuštění zobrazena kamera a je možné okamžitě snímat požadovaný text. 

Všichni účastníci si tuto možnost uvědomili a využili jí (obr. 20).

Bodové hodnocení u 4. otázky vypovídá o použitelnosti  kamery a klávesnice, v jednotlivých 

rozhraních. U rozhraní  A je rozdíl mezi oběma variantami malý (1 bod). Tento výsledek podporuje 

tvrzení, že kamera je v tomto návrhu chápána jako sekundární možnost jak získat text pro překlad. 

U rozhraní  B je tento rozdíl větší  (5 bodů). Vysvětlením tohoto výsledku je chápání kamery jako 

primárního zdroje pro získání textu. Uvedené příklady odpovědí v 7. otázce jsou dalším příkladem 

rozdílů mezi oběma rozhraními. Odpověď uvedená pro rozhraní A uvádí aplikaci pro překlad, kde je 

možné zadat text klávesnicí nebo ho vyfotit. U rozhraní B účastník uvedl, že text se získává kamerou, 

a je možná jeho úprava pomocí klávesnice. Vůbec tedy neuvažuje klávesnici jako možnost, jak zadat 

text do slovníku.

Nedostatky v návrzích uživatelského rozhraní

V některých případech byly zaznamenány nedostatky v řešení. Mezi tyto nedostatky patří ovládání 

ořezávacího rámečku. Rámeček byl implementován pro ovládání jedním dotykovým bodem. Celkem 

6  účastníků  se  pokoušelo  s rámečkem  manipulovat  pomocí  dvou  dotykových  bodů.  Svůj  krok 

odůvodňovali tím, že očekávali spíše zoomovací vlastnost rámečku, jak ji znají například z webového 

prohlížeče než změnu velikosti. 
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Ilustrace 19: Vstup u rozhraní A 

– noví uživatelé

Ilustrace 18: Vstup u rozhraní A – 

pokročilí uživatelé

Ilustrace 20: Vstup u rozhraní B



Další problém představuje zaostřování po stisku tlačítka pro snímání obrazu. Zaostřování může 

trvat 2 až 3 sekundy. Po tuto dobu uživatel nemá zpětnou vazbu a zaostřování si nemusí všimnout. 

Návrh změn pro další iterační krok

Následujícím  krokem  v  iteračním  postupu  je  další  návrh  uživatelského  rozhraní,  který  vychází  

z nedostatků, jež byly identifikovány díky testování prvních dvou rozhraní, které jsou popsány výše.  

Prvním změnou  je  ovládání  ořezávacího  rámečku  pomocí  jednoho  dotykového  bodu  pro  změnu 

velikosti a pomocí dvou dotykových bodů pro přibližování. Druhou změnou je neustálé zaostřování 

kamery, nebo zobrazení zpětné vazby po stisku tlačítka pro pořízení snímku.
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6 Závěr
Cílem  práce  byl  návrh,  implementace  a testování  uživatelského  rozhraní  pro  aplikaci  Mobilní 

tlumočník  pro  platformu  Android.  V první  části  práce  byl  objasněn  pojem  uživatelské  rozhraní 

a nastíněn jeho vývoj. Dále byla představena platforma Android a postup návrhu jejího uživatelského 

rozhraní. Součástí práce bylo naimplementování experimentální aplikace mobilní tlumočník. V této 

zprávě byla  zkoumána  existující  řešení  podobné zmiňované  aplikaci.  Jejich znalost  a analyzování 

jejich nedostatků napomohlo  k návrhu dvou vlastních řešení,  která  jsou ve zprávě popsána.  Obě 

rozhraní mají stejnou funkcionalitu a liší se v přístupu ke kameře, tedy snímání textu.

Během  jejich  návrhu  bylo  dbáno  na  snadnost  a rychlost  ovládání  aplikace,  což  je  přímo 

vyžadováno jejím předpokládaným využitím, to je především rychlý překlad krátkého textu v cizím 

jazyce. Každý návrh uživatelského rozhraní byl testován na pěti uživatelích. Součástí testování bylo 5  

úloh, jejich úkolem bylo ověřit ovládání rozhraní uživatelem a jeho seznámení s aplikací. Poté byl 

účastníkům předložen dotazník tvořený 7 otázkami, které byly směřovány k zjištění dojmů účastníků 

z jednotlivých rozhraní.

Testováním byla ověřena použitelnost rozhraní a následně navrženy změny pro další iterační 

krok  vývoje.  Při  vykonávání  úloh  byly  zaznamenány  nedostatky.  Tím bylo  především ovládání  

ořezávacího  rámečku  a zaostřování  kamery,  během  něhož  nedochází  ke  zpětné  vazbě.  Po 

pojmenování těchto problémů byly navrženy změny v řešení.

Hlavním cílem práce bylo  rozhodnout  o vlivu uživatelského rozhraní  na podstatu aplikace. 

V této bakalářské práci bylo dokázáno, že uživatelské rozhraní ovlivňuje podstatu aplikace, což bylo 

zjištěno během testování. V případě rozhraní  A 60 % uživatelů aplikaci využívalo jiným způsobem, 

a po seznámení se z aplikací těchto uživatelů bylo 20 %. U rozhraní  B  všichni účastníci testování 

využívali aplikaci tak, jak bylo určeno.

Za přínos této práce považuji předložení důkazů o důležitosti uživatelského rozhraní. Osobním 

přínosem  jsou  zkušenosti  s vývojem  aplikace  pro  platformu  Android  a především  nového 

uživatelského rozhraní.
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Příloha 1

Mobilní tlumočník – dotazník

Číslo testu:

Datum:

1) Máte zkušenosti s platformou Android?

a) Ne
b) Ano

2) Dokážete si představit situaci, kdy využijete mobilního tlumočníka?

a) V zahraničí jako slovník
b) Čtení cizích textů
c) Sledování filmu s cizojazyčnými titulky

Pokud vás napadá další situace, uveďte ji:

A – uživatelé se zkušenostmi s platformou Android

3) Zapadá podle vás rozhraní do platformy Android?

a) Ano
b) Ne
c) Nevím

Pokud ne, uvedťe důvod:

B – otázky pro všechny

4) Ohodnoťte jednotlivé možnosti vstupu podle použitelnosti.

Kamera:

Klávesnice:
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5) Připomíná Vám testovaná aplikace jinou, Vám známou aplikaci?

6) Znáte jinou aplikaci, kterou byste mohli testovanou aplikaci nahradit?

7) Představte si situaci, kdy jste součástí týmu, který navrhuje testovanou aplikaci. 

Vaším úkolem je popsat tuto aplikaci pomocí 3 - 4 vět. Uveďte, jak by váš popis zněl.
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Příloha 2

Protokol pro provádění úloh

1) Úloha: Uživatel má za úkol provést překlad textu, který je na papíře. Pro překlad si může  

zvolit vstup.

Pozorovaná  vlastnost: Rozhraní  umožňuje  vstup  do  slovníku  pomocí  kamery  nebo  

klávesnice. Pozoruje se, který vstup si uživatel vybere.

Tester: "Přeložte text na obrázku č. 1."

2) Úloha: Úkolem pro uživatele je provést překlad textu pomocí kamery. Tento text je obklopen 

dalším textem a pro správný překlad uživatel musí využít ořezávací rámeček.

Pozorovaná vlastnost: Zkoumá se ovládání ořezávacího rámečku.

Tester: "Přeložte text na obrázku č. 2. Překlad proveďte pomocí kamery."

3) Úloha: Po překladu z předchozího úkolu je uživatel požádán o spočítání výsledků.

Pozorovaná vlastnost: Oblast  s výsledky je skrolovací.  Cílem úkolu je zjistit,  zda si  této 

vlastnosti uživatel všimne.

Tester: "Spočítejte výsledky překladu."

4) Úloha: Uživatel má za úkol přeložit text pomocí kamery. Tento text je nečitelný a uživatel 

bude muset provést editaci textu pro správný překlad.

Pozorovaná vlastnost: Pozoruje se, zda si uživatel uvědomí možnost editování detekovaného 

textu.

Tester: "Přeložte text na obrázku č. 3."

5) Úloha: Překlad textu z češtiny do angličtiny. Uživatel si může vybrat způsob vstupu.

Pozorovaná vlastnost: Zkoumá se jestli uživatel zjistí způsob, jak změnit nastavení jazyků. V 

tomto testu má uživatel zkušenost se zadáním vstupu pomocí kamery i klávesnice. Pozoruje 

se, který vstup si uživatel vybere.

Tester: "Přeložte text na obrázku č. 4."

Účastník: Provede překlad.

Tester: "Co vás vedlo k použití (kamery | klávesnice)?"
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