
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
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Abstrakt
V této práci se zabývám tvorbou aplikace pro mobilní platformu iOS, která je součástí stu-
dentského projektu zabývajícího se hodnocením kvality pokrmů ve stravovacích zařízeních.
Popisuji cestu aplikace od návrhu přes implementaci uživatelského rozhraní a aplikační lo-
giky až po závěrečné testování na skupině uživatelů. Předně se zabývám návrhem rozhraní
a jeho testováním. Při návrhu a vývoji jsem postupoval podle metodiky prototypování, se
kterou čtenáře také seznamuji. Výsledná aplikace mimo jiné poskytuje uživateli efektivní pří-
stup k hodnocení a komentářům jednotlivých pokrmů, dále je umožňuje vytvářet, hodnotit,
komentovat či přidávat další užitečné informace. Uživatelské rozhraní respektuje prostředí
a situaci tak, aby byl uživatel co nejméně zatížen a zdržován aktivním používáním apli-
kace. Čtenáři tato práce přináší aktuální pohled na vývoj mobilních aplikací, jejichž trh
v posledních letech prudce roste.

Abstract
In this thesis I deal with development of mobile application for iOS platform which is part of
“food quality rating in catering facilities” student project. I am describing a journey starting
from interface design through implementation details about user interface and application
logic to final evaluation of this application. Design of interface and evaluating is my main
point of interest. I have followed prototyping methodology throughout the development with
which I also acquaint the reader. User can effectively get access to rating and comments
of dishes with this application. It is also possible to create, rate, comment and add useful
information about the dish. User interface respects environment and situation in that way
the user is not distracted and disturbed when using the application actively. The thesis
brings to the reader current view of the development of mobile applications whose market
has grown in recent years rapidly.
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Úvod

Steve Jobs začal 9. ledna roku 2007 na konferenci MacWorld před zcela plným sálem předsta-
vovat tři zcela revoluční zařízení. Prvním byl širokoúhlý hudební přehrávač iPod s dotykovou
obrazovkou. Druhým byl revoluční mobilní telefon a třetím průlomový internetový komu-
nikátor. Dav vlažně zatleskal. Pak začal opakovat, iPod, telefon a internetový komunikátor;
iPod, telefon a internetový komunikátor. „Chápete to? Tohle nejsou tři různá zařízení, tohle
je jedno zařízení!“ Dav začal šílet a v jistém slova smyslu šílí dodnes. Ze zařízení, které
neohrabaným způsobem umožňovalo telefonovat, psát textové zprávy a v méně častých pří-
padech prohlížet internetové stránky, se stalo multifunkční zařízení s operačním systémem,
bez kterého si mnozí z nás již neumí svůj život představit.

Práce popisuje proces tvorby aplikace pro operační systém iOS od počátečního nápadu až
po implementaci a testování rozhraní. Poskytuje úvod do jazyka Objective-C 2.0, vysvětluje,
jak správně navrhnout uživatelské rozhraní a jak jej implementovat. Výsledkem je aplikace,
která je součástí studentského projektu nazvaného Yumified. Ten si klade za cíl zjednodušit
proces výběru stravovacího zařízení na základě zkušeností jiných uživatelů s konkrétními
pokrmy, které daný podnik nabízí.

První kapitola se zabývá základními prostředky pro vývoj iOS aplikací a seznamuje
čtenáře s pojmy, které budou v textu dále použity. Popisuje programovací jazyk Objective-
C 2.0, syntaxi i sémantiku základních programových struktur a příkazů. Dále vysvětluje
používané koncepty, především Model-View-Controller a delegaci.

Druhá kapitola se zabývá návrhem grafického rozhraní pro iOS, nicméně poznatky jsou
použitelné i pro zařízení jiných platforem. Vysvětluje typografická pravidla v iOS, seznamuje
s obecnými principy animace, popisuje gesta. Dále se zabývá třemi základními principy
navigace mezi obrazovkami, stejně jako obecnými zásadami při tvorbě rozhraní pro mobilní
zařízení. V závěru jsou shrnuty poznatky o metodice zvané prototypování.

Třetí kapitola analyzuje účel aplikace, popisuje její celkový koncept a poskytuje přehled
existujících řešení. Dále zde popisuji vlastní návrh rozhraní pro jednotlivé části aplikace
včetně poznatků nabytých z prvotních testů a průběhu prototypování.

Čtvrtá kapitola se věnuje implementaci uživatelského rozhraní a aplikační logiky. Popi-
suje způsob navázání komunikace s aplikačním serverem, který je řešen Jakubem Špačkem
v rámci jeho bakalářské práce1, pomocí technologie NSURLSession. Dále se dotýká imple-
mentace notifikací a polohových služeb.

Poslední kapitola seznamuje s postupem testování rozhraní a analýzou získaných dat.

1Špaček, Jakub. Databázová vrstva informačního systému s aplikačním rozhraním. Brno, 2015. Bakalář-
ská práce. FIT VUT v Brně.
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Kapitola 1

Objective-C 2.0 a Cocoa Touch

Tato kapitola je rozčleněna do dvou částí. První stručně seznamuje s objektovým modelem
a jazykem Objective-C 2.0. Druhá popisuje nejdůležitější koncepty Cocoa Touch, především
však návrhový vzor Model-View-Controller.

1.1 Objektový model Objective-C 2.0

Jazyk Objective-C je nadmnožina (v angličtině označováno jako strict superset) jazyka C.
Rozšiřuje jej o objektově orientované paradigma a syntaxi zasílání zpráv ve stylu jazyka
Smalltalk. V roce 2007 byla společností Apple představena nová verze jazyka označovaná
jako Objective-C 2.0. Navzdory uvedení nového modernějšího jazyka Swift na konferenci
WWDC14, se stále jedná o nejrozšířenější jazyk pro vývoj iOS a OS X aplikací. Následující
část popisuje pouze základy jazyka, pro podrobnější seznámení doporučuji knihu [1].

1.1.1 Třídy

V Objective-C je deklarace a definice třídy oddělena. Deklarace se provádí v části rozhraní
(angl. interface section) a definice v části implementační (angl. implementation section). Je
dobrým zvykem tyto dvě části rozdělovat i z pohledu umístění do souboru obdobně jako
v jazyce C++. Pro část rozhraní je určen soubor s příponou .h a pro implementační část je
určen soubor s příponou .m. V implementační části je možné deklarovat instanční proměnné,
které jsou neveřejné. Naopak v části rozhraní je možné deklarovat proměnné, které jsou
veřejně přístupné a navzdory principu zapouzdřenosti spoluvytvářejí komunikační rozhraní
objektu.

1.1.2 Kategorie

Definici třídy je možné rozšířit odvozením podtřídy nebo vytvořením kategorie (angl. cate-
gory). V případě kategorie dojde k rozšíření dané třídy tak, jako bychom do ní dopsali definici
a deklaraci metody. Tohoto je možné dosáhnout i v případě tříd z Foundation Framework
či jiných knihoven, k jejichž zdrojovým kódům nemáme přístup. Kategorie mají několik
možných využití. Například je díky nim možné rozčlenit jednu rozsáhlou třídu na několik
samostatných modulů (souborů), na kterých je možné pracovat odděleně, nebo přidat nové
metody do již existujících tříd bez nutnosti vytváření podtříd.

Stejně jako třída je kategorie tvořena dvěma soubory .h a .m s částí rozhraní a imple-
mentační části.
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Dobrým zvykem je pojmenovávat názvy souborů podle názvu rozšiřované třídy + ná-
zvu vystihující kategorii přidaných metod. Například NSCalendar+Workdays nám říká, že
ke třídě NSCalendar jsme vytvořili kategorii Workdays, která implementuje nové metody
například pro zjištění pracovních dní v zadaném období.

Bezejmenná kategorie

Speciálním případem kategorií je bezejmenná kategorie, také označována jako rozšíření třídy
(angl. class extension). V případě bezejmenných kategorií je možné rozšířit třídu o instanční
proměnné či properties, což není možné u klasických kategorií. Zjednodušeně by se dalo říct,
že se jedná o „implementační rozhraní“, neboť bezejmenná kategorie rozšiřuje implementační
část.

Kategorie umožňují redefinici metody jiné třídy, avšak v tomto případě se nejedná o dobrou
programátorskou praktiku. Jakmile dojde k redefinici metody pomocí kategorie, není pak
již možné zavolat původní metodu. Také je důležité si uvědomit, že přidání nových metod
pomocí kategorie ovlivňuje nejen třídu samotnou, ale také všechny třídy z ní odvozené.

1.1.3 Metody

Metody jsou deklarovány v části rozhraní a definovány v implementační části. V Objective-C
je možné deklarovat metodu jako třídní či instanční. Syntaxe deklarace vypadá následovně:

- (void)nazevInstancniMetodySJednimParametrem:(int)parametr;
- (void)nazevInstancniMetodySParametremA:(int)parametrA

aParamtremB:(double)parametrB;
+ (NazevNoveTridy *)nazevTridniMetodyBezParametru;

Deklarace třídní metody začíná znakem plus (+) a instanční metody znakem mínus (−).
Dále je v kulatých závorkách uveden návratový typ metody. I když metoda nemá žádnou
návratovou hodnotu, je stále nutné explicitně uvést klíčové slovo void. Následuje část názvu
metody. Datový typ parametru je od jména metody oddělen znakem dvojtečka. Za datovým
typem parametru se vyskytuje identifikátor parametru, který lze použít v definici metody.
Deklarace je ukončena znakem středník.

Název druhé uvedené metody je nazevInstancniMetodySParametremA:aParametremB.
Je důležité si uvědomit, že součástí názvu metody jsou i části mezi jednotlivými parametry.
Na ukázkovém příkladě je vidět, že je zvykem v Objective-C používat samovysvětlující, a tu-
díž někdy velmi dlouhé názvy. To však není na škodu, neboť vývojové prostředí Xcode nabízí
velmi chytré našeptávání. Ve většině případů tak není nutné psát celý název až do posled-
ního znaku. Jazyk Objective-C byl odpočátku navržen tak, aby bylo možné číst jednotlivé
řádky téměř jako věty.

1.1.4 Objekty

V Objective-C se vždy pracuje s referencemi na objekt. Deklarace objektu je stejná jako
deklarace ukazatele na dynamicky vytvořenou proměnnou v jazyce C.

Jak již bylo v úvodu této kapitoly zmíněno, jazyk Objective-C je ovlivněn jazykem
Smalltalk a to především syntaxí invokace metod. Obecná syntaxe vypadá takto:

[TridaNeboInstance metoda];
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Syntaxe invokace metody začíná levou hranatou závorkou, pak následuje název třídy
(pak se jedná o třídní metodu) nebo název instance (pak se jedná o instanční metodu),
jedna či více mezer, název metody (s případnými parametry) a pravá hranatá závorka.

[instance nazevInstancniMetodySJednimParametrem:2];
[instance nazevInstancniMetodySParametremA:18 aParamtremB:42.f];
[NazevTridy nazevTridniMetodyBezParametru];

Výše je uveden konkrétnější příklad postihující různé možnosti. Zde je již jasně zřetelné,
proč je vhodné pojmenovávat názvy tříd velkým počátečním písmenem. Pokud bychom toto
nepsané pravidlo nedodržovali, nebylo by na první pohled patrné, zda se jedná o třídní nebo
instanční metodu.

Návratovou hodnotu metody je samozřejmě možné použít jako parametr jiné metody,
a tudíž je možné volání zanořovat.

1.1.5 Instanční proměnné a properties

Stav objektu zachycují instanční proměnné1. V Objective-C je dobrým zvykem přistupo-
vat k těmto proměnným pomocí speciálních přístupových metod (angl. accessor methods).
Metoda, která zpřístupňuje hodnotu instanční proměnné se nazývá getter, a metoda, která
umožňuje nastavit nebo změnit hodnotu, se nazývá setter.

Název metody setter je tvořen slovem set a názvem instanční proměnné s velkým počá-
tečním písmenem. Dále následuje parametr, jehož datový typ je shodný s typem instanční
proměnné, pro kterou je tato přístupová metoda definována. V těle metody je ve většině
případů pouhé přiřazení parametru metody do instanční proměnné. Návratový typ je vždy
void.

Název metody getter je tvořen pouze názvem instanční proměnné. Tělo metody ve vět-
šině případů obsahuje jen příkaz pro návrat hodnoty instanční proměnné. Pokročilejší tech-
nikou je tzv. Lazy instantiation, neboli instanciace až v případě potřeby. Návratový typ je
vždy typ instanční proměnné, pro kterou je tato metoda definována.

K instančním proměnným se po definici přístupových metod přistupuje pomocí klíčového
slova self. Více ke klíčovému slovu self a tečkové notaci lze nalézt v [1].

Property

Implementace přístupových metod je zdlouhavá, ale zároveň triviální. To si uvědomil i Apple
a s příchodem Objective-C 2.0 zavedl direktivy @property a @synthesize. Direktiva
@property nahrazuje deklaraci instančních proměnných následujícím způsobem.

@property int instancniPromennaInt;
@property (strong, nonatomic) NSString *retezec;

Direktiva @synthesize za nás automaticky vygeneruje přístupové metody.

@synthesize instancniPromennaInt;
@synthesize retezec = _retezec;

Druhá varianta je preferovaná2. Sémantika je následující: vytvoř instanční proměnnou na-
zvanou _retezec, a vygeneruj přístupové metody pojmenované tak, jako by měla instanční
proměnná název retezec (tedy bez podtržítka).

1Každá nově vzniklá proměnná, instanční proměnná nebo property má garantovanou nulovou/nilovou
hodnotu.

2Od verze Xcode 4.4 již není nutné uvádět ani direktivu @synthesize.
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1.1.6 Správa paměti

Dříve reference na objekty počítali vývojáři manuálně pomocí metod retain, release nebo
autorelease. Nyní však překladač sám vyhodnocuje, kdy má být nad objektem volána
která z výše zmíněných metod. Ve fázi překladu pak dogeneruje odpovídající volání metod
nad danými objekty. Tento princip se označuje Automatic Reference Counting (ARC).

1.2 Koncepty v Cocoa Touch

Cocoa Touch obecně označuje Foundation Framework, CoreData a UIKit, což jsou hlavní
knihovny usnadňující tvorbu aplikací pro iOS. Použití konceptů je nedílnou součástí Cocoa
Touch. V následující části se podíváme na nejdůležitější z nich. Text mimo jiné vychází z [2]
a [3].

1.2.1 Model-View-Controller

Jedná se o objektový návrhový vzor (zkráceně označovaný MVC), který rozděluje objekty
aplikace do tří na sobě nezávislých rolí. Definuje také, jak mezi sebou objekty různých
rolí komunikují. Znovupoužitelnost, udržovatelnost a rozšiřitelnost jsou hlavními výhodami
tohoto návrhového vzoru. Je důležité podotknout, že Apple nepoužívá tradiční návrhový
vzor MVC, ale jeho lehce modifikovanou verzi. Rozdíl je zřetelný z obrázků 1.1 a 1.2.

View

Model

Controller

Strategy

Observer

Composite

User action Update

Update

Get changed state

Notify

Obrázek 1.1: Tradiční Model-View-Controller [3]

Nejzásadnějším rozdílem je komunikace mezi objekty Model a View. V tradičním MVC
komunikují tyto objekty navzájem mezi sebou, což není v Cocoa MVC povoleno. Důvodem
je fakt, že Model a View by měli být nejlépe znovupoužitelné části aplikace [2]. Z objektu
Controller se tedy stává prostředník, který komunikuje jak s objektem role Model, tak View
a zprostředkovává komunikaci mezi těmito objekty.

Model

Tvoří jádro celé aplikace. Zapouzdřuje data a definuje metody pro nakládání s daty. Jakákoli
perzistentní data, která tvoří aplikaci, ať už jsou uložena v databázi nebo v souboru, by
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View Model

Controller

Mediator
Strategy

Observer
Command
Composite

User action Update

NotifyUpdate

Obrázek 1.2: Cocoa Model-View-Controller [3]

měla být zpřístupněna právě skrz Model. S Controllerem nekomunikuje na přímo, nýbrž
skrze mechanismus Key-Value Observing (označováno také jako KVO).

View

Definuje, co uživatel vidí na obrazovce a jak s ní může interagovat. Transformuje data z mo-
delu do podoby, která je vhodná pro zobrazení uživateli. Většinu těchto objektů lze znovu
použít, proto v UIKitu existuje mnoho již předdefinovaných tříd, podle kterých je možné
vytvářet objekty s konzistentním vzhledem a chováním. View je typicky tvořeno hierar-
chicky uspořádanou množinou dalších View objektů, vytvářenou většinou pomocí Interface
Builderu (zkráceně IB). V tomto případě je možné jej archivovat do takzvaného nib nebo
nyní storyboard souboru.

Controller

Tvoří prostředníka mezi Modelem a View. Na základě konceptu Target-Action obsluhuje
události (např. stisknutí tlačítka), které se udály ve View. V praxi implementace tohoto
objektu obvykle tvoří největší podíl počtu řádků kódu aplikace.

1.2.2 Outlet a Target-Action

Outlet je instanční proměnná (přesněji property viz sekce 1.1.5), která drží odkaz na další
View v rámci hierarchie View objektů. Obvykle se deklaruje v implementační části Cont-
rolleru a umožňuje propojení s jiným objektem v nib nebo nyní storyboard souboru. K pro-
pojení dochází až po načtení celého souboru do operační paměti zařízení.

Na obrázku 1.3 představuje outlet instanční proměnná (property) myButton a myTextField.
Rámeček pojmenovaný myAction představuje metodu se stejným jménem, která je ukázkou
konceptu Target-Action. V případě zmáčknutí tlačítka, je vykonáno tělo metody myAction.

1.2.3 Delegace a Data Source

Objekty v UIKit jsou navrženy se značným důrazem na znovupoužitelnost. Podívejme se na
konkrétní případ – objekt třídy UITableView, jak již název napovídá, reprezentuje informace
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Storyboard

View

Button

Text field

myButton

MyViewController

myAction

view

myTextField

Obrázek 1.3: Vztah mezi View a Controller [2]

ve formě tabulky. Aby bylo možné zachovat generický ráz tohoto prvku, bylo nějakým
způsobem nutné vyčlenit data, která mají být zobrazena, a reakce na uživatelem způsobené
události (např. dotyk jisté buňky).

Delegát je objekt, který zastupuje jisté vlastnosti a chování jiného objektu (např. in-
stance třídy UITableView), při výskytu nějaké události v rámci uživatelského rozhraní.
Umožňuje programátorem vytvořenému objektu A měnit vlastnosti a chování standardního
generického objektu B bez nutnosti použití dědičnosti. Prakticky se tedy jedná o instanční
proměnnou (resp. outlet) objektu B nazvanou příznačně delegate, která ukazuje na objekt
A, zodpovědný za interpretaci událostí. Zodpovědný objekt A obvykle podléhá definova-
nému protokolu3, který obsahuje metody, jejichž názvy často obsahují slova will, should
a did (např. tableView:didSelectRowAtIndexPath:) viz obrázek 1.4.

Data Source je objekt jako delegát, avšak místo reakce na události poskytuje přístup
k datům, která mají být prezentována uživateli. Opět podléhá protokolu, jehož metody
poskytují data pro jednotlivé elementy (buňky v případě UITableView). V praxi obvykle
delegát i Data Source ukazují na totožný objekt zpravidla Controller.

3Protokol deklaruje názvy metod a jejich návratové typy, avšak neimplementuje je.
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Obrázek 1.4: Model-View-Controller se všemi popsanými koncepty [4]
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Kapitola 2

Návrh uživatelských rozhraní pro iOS

Tato kapitola seznamuje čtenáře se základními prvky a filozofií systému iOS. Dále se sou-
střeďuje na principy návrhu uživatelského rozhraní, především na princip prototypování.

2.1 Text a typografie

S příchodem přelomové verze iOS 7, došlo k zásadním změnám při práci s textem. Byl
představen TextKit – rychlý, moderní engine pro rozložení a vykreslování textu. Je postaven
nad CoreText1 a poskytuje hlubokou integraci do UIKitu. Každá textová komponenta2 byla
kompletně přepracována a postavena nad zmíněným TextKitem (viz obrázek 2.1 a 2.2).
Důsledkem tohoto vývojového kroku, je schopnost vývojáře kompletně převzít kontrolu nad
vykreslováním textu v komponentách jako je UITextField nebo UILabel. S TextKitem je
snadné vytvořit stránkování, sloupcové rozložení, obtékání a mnoho dalších možností, které
byly velmi náročné před jeho uvedením.

Core Graphics

UILabel

Core Text

WebKit

String Drawing

UIWebViewUITextViewUITextField

UITextInputProtocol

Obrázek 2.1: Stav knihoven v době iOS 6 [5]

1Nízkoúrovňová technologie pro vykreslování textu.
2Předdefinovaný objekt třídy typu View, kromě UIWebView.

10



Core Graphics

UILabel

Core Text

WebKit

UIWebViewUITextViewUITextField

UITextInputProtocol

Text Kit

Obrázek 2.2: Stav knihoven po příchodu iOS 7 [5]

2.1.1 Dynamic Type

V iOS jsou už od jeho počátků hluboce integrovány optimalizace pro tělesně postižené. Zra-
kově postiženým jsou nabízeny technologie jako VoiceOver, SpeakScreen, hlasová asistentka
Siri, možnost invertovat barvy a jiné. Dynamic Type obecně umožňuje globálně měnit ve-
likost písma nejen ve vestavěných aplikacích, ale i v aplikacích třetích stran. Jedná se také
o označení pro dynamické textové styly.

Celý obsah není pro uživatele vždy stejně důležitý. Pokud se rozhodne pro nastavení
větší velikosti písma, neznamená to nutně zvětšení všech textových znaků na obrazovce.
Proto existují různé styly (Headline, Body, Footnote, . . . ) pro různý sémantický význam
textu.

2.1.2 Typografická pravidla iOS

Obecně je doporučováno v rámci celé aplikace používat pouze jeden typ písma. Použití více
druhů vede k nekonzistentnímu a roztříštěnému vzhledu. Pro odlišení sémantiky textu se
používají styly z Dynamic Type. Velikost písma by nikdy neměla být menší než 11 bodů,
i když má uživatel globálně nastavenou nejmenší možnou velikost.

Nejen z hlediska typografie, ale i v rámci všech prvků uživatelského rozhraní, je vhodné
používat negativních mezer. Jedná se o odsazení od okraje obrazovky nebo jiného prvku,
čímž je umožněno uživateli lépe se v textu (mezi prvky) orientovat.

Od verze iOS 7 nemají tlačítka standardně rámeček, a je tedy nutné myslet na rozlišení
aktivního a neaktivního textu. Písmo aktivního textu je obvykle jemně stínované, s tučnějším
řezem a je vykresleno sytou barvou3, která se prolíná celou aplikací (standardně se jedná
o tmavě modrou). Písmo neaktivního textu je naopak zřídkakdy stínované, s méně tučným
řezem.

2.2 Gesta a animace

Gesta a animace jsou úzce spjaty a od počátku jsou důležitou součástí platformy iOS. Mají
simulovat podobnost chování objektů s těmi v reálném světě.

3Označovanou jako tintColor.
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Gesta

Gesta jsou určena k ovládání prvků uživatelského rozhraní na dotykových obrazovkách. Do-
dávají pocit skutečné manipulace se zobrazenými objekty. Zajímavostí je, že gesta jsou mezi
různými kulturami podobná. Většina lidí, bez ohledu na národnost, se snaží při požádání
o odstranění objektu přesunout jej pryč z obrazovky [6]. Z tohoto faktu je možné vyvodit,
že je pro nás jejich používání přirozené. V rámci různých mobilních platforem se však jejich
význam může jemně lišit. Uživatelé iOS jsou zvyklí na následující standardní gesta s jasně
definovaným významem.

1. Tap – Základní interakce s ovládacími prvky.

2. Double Tap – Přiblížení a vycentrování bloku textu.

3. Drag – Posun textu nebo obrázku, případně přesun objektu.

4. Flick – Rychlý posun textu nebo obrázku, případně přesun objektu.

5. Swipe – Návrat na předchozí obrazovku nebo zobrazení možných akcí buňky (např.
odstranění) v rámci tabulky.

6. Pinch – Přiblížení textu nebo zvětšení objektu.

7. Touch and hold – Editace nebo výběr textu, případně zobrazení lupy nad textem.

8. Shake – Odvolat poslední akci (undo), opakovat poslední akci (redo).

Význam těchto gest není vhodné měnit a není vhodné ani vytvářet nová gesta se stejným
významem. Výjimku tvoří hry, kde je možné zmíněná pravidla porušit.

Animace

Animace umožňují uživateli lépe se v rozhraní aplikace orientovat a podtrhují následnost
popřípadě hierarchičnost uspořádaných obrazovek. Mohou být také použity pro poskytnutí
zpětné vazby na události způsobené uživatelem. V neposlední řadě je jejich použití vizuálně
atraktivnější než čistě statické rozhraní. Základní principy animace prvků uživatelského
rozhraní překvapivě vychází od tvůrců animovaných filmů Walta Disneyho. Dva z nich
v roce 1981 napsali knihu The Illusion of Life: Disney Animation, která popisuje dvanáct
základních pravidel aplikovatelných i pro UI mobilní aplikace. Podívejme se detailněji na
první tři zásady, další viz [6] nebo [7].

1. Squash & Stretch (Zmáčkni a natáhni) – Každý objekt má různou míru pružnosti,
která by měla být při animaci zřetelná. Méně pružné objekty se jeví jako tuhé a ostré,
často bývají spojeny s geometricky přesnými pohyby. Naopak pružné se jeví jako více
přírodní, jemné a hravé s přirozenými pohyby.

2. Anticipation (Předjímání) – Dává uživateli / divákovi představu co bude následovat.
Aby se pohyb jevil reálně, je nutné dodržet následující kroky – příprava na pohyb,
pohyb a výsledek pohybu. Právě příprava umožňuje předjímat, co se stane dál. Tímto
způsobem je také možné upozornit uživatele na objekty ovládané gestem. Příkladem
může být drobné vysunutí okna, při dotyku ikonky fotoaparátu na uzamčené obrazovce
systému iOS, pod kterým se nachází obrazovka s ovládacími prvky fotoaparátu.
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3. Staging (Inscenace) – Ne každou animaci lze použít na stejném místě. Animace ho-
dící se pro zobrazení modálního okna (vysunutí zespodu) se nemusí hodí pro zobrazení
nového ovládacího prvku. Její účel musí být vždy jednoznačný a musí mít jasný vý-
znam. Dobře zinscenovaná animace přitahuje pozornost uživatele přesně tam, kde je
jeho pozornost potřeba.

2.3 Navigace mezi obrazovkami

Navigace mezi obrazovkami je jeden z významných ukazatelů kvality návrhu aplikace. Odráží
uspořádání a způsob zobrazení jednotlivých obrazovek. Cílem je, aby odpovídala povaze
aplikace a nepřitahovala příliš pozornosti. Strukturu aplikace, potažmo rozdělení obrazovek,
můžeme rozdělit do tří základnách skupin – hierarchická, plochá a řízená obsahem.

Hierarchická struktura

Každá obrazovka je obvykle reprezentována jako tabulka s možností výběru pouze jedné
z více nabízených variant. V horní části se nachází tzv. navigation bar, který může obsaho-
vat název aktuální obrazovky a další interaktivní prvky. Hierarchická struktura je obdobou
filtrování informací. Uživatel nevybírá z velkého množství nejrůznějších možností, ale po-
stupně se od obecných dostává k možnostem více konkrétním, a tudíž se k cílové obrazovce
dostane rychleji, než kdyby musel zvažovat i možnosti k cíli nevedoucí. Pokud se však chce
dostat k jiné obrazovce, musí se vrátit o několik kroků zpět nebo i na počáteční obrazovku.

Plochá struktura

Umožňuje okamžitý přístup k obrazovkám nejvyšší úrovně (top-level obrazovkám), které
mezi sebou nemají zjevnou logickou vazbu (např. obrazovka profilu uživatele a seznam nej-
bližších podniků). Na platformě iOS je reprezentována tzv. tab barem. Jedná se o plochu
ve spodní části obrazovky, která zobrazuje ikony s textovým popisem možné volby. Plochá
struktura je vhodná pouze pro menší počet top-level obrazovek (pro iPhone maximálně 5)
z důvodu omezeného prostoru.

Struktura řízená obsahem nebo uživatelskou zkušeností

Je vymezená, jak pojmenování napovídá, nejčastěji obsahem. Příkladem může být listování
knihou, kde je navigace řízená množstvím textu, které je možné zobrazit na jedné obrazovce
(virtuální stránce) a délkou knihy. Struktura řízená uživatelskou zkušeností se používá ve
hrách. Obecně lze o těchto strukturách říct, že používají graficky bohaté animace a nemusí
být hierarchicky uspořádané.

V některých případech je možné použít kombinaci zmíněných struktur. Nyní hojně pou-
žívaným způsobem je tzv. hamburger menu či navigation drawer. Jedná se o kombinaci
hierarchické a ploché struktury, která má pravděpodobně kořeny spjaté s platformou An-
droid. V rámci ploché struktury je místo tab baru použito vyjíždějící View, které buď obsah
aktuálního okna z velké části překrývá, nebo jej odsouvá. Hlavní výhodou je více prostoru
pro obsah, tzn. View se zobrazuje pouze pokud je potřeba přepnout se na jinou obrazovku.
Nevýhodou je možná ztráta orientace uživatele a zdlouhavé přepínání mezi obrazovkami.
Apple tuto variantu ve svých oficiálních aplikacích neuznává a zůstává u klasického tab
baru.
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2.4 Obecné zásady při tvorbě rozhraní

Spouštění aplikace

Aplikace by neměla mít tzv. splash screen. Jde o obrazovku, jejíž zobrazení vyplňuje čas
mezi spuštěním a řádnou inicializací úvodní obrazovky. Většinou zobrazuje logo nebo název
spouštěné aplikace. Aplikace pro iOS by se měla ihned nastartovat, i za cenu, že se budou
zobrazovat pouze prázdné elementy (např. buňky tabulky). Obsah a uživatelské rozhraní se
sestavuje s příchodem informací. Pokud takový postup není možný, je doporučeno alespoň
zobrazit obrázek uživatelského rozhraní bez dat.

Aplikace může být kdykoliv ukončena

Zásadní pravidlo, které musí každá aplikace dodržet zní: „Nikdy nezobrazuj možnost ukončit
nebo zavřít.“ Aplikace která by nedbala tohoto pravidla, by pravděpodobně nebyla nikdy
schválena a přijata do AppStore4. Pro ukončení (ve skutečnosti se jedná o přepnutí do
pozadí v rámci multitaskingu) se na iOS používá tlačítko zvané Home button. Dále si musíme
být vědomi, že aplikace může být kdykoliv přerušena z důvodu příchozího hovoru. Z toho
vyplývají následující zásady:

• data a stav by měl být ukládán hned, jak je to možné, a tak často, jak je potřeba,

• při ukončování by měl ukládaný stav obsahovat co nejvíce detailů.

2.5 Prototypování

Metodik pro vývoj aplikací je velké množství, avšak ne všechny se hodí pro tvorbu mobilních
aplikací. Apple u svých používá metodiku prototypování a oficiálně ji doporučuje i všem iOS
vývojářům.

Před zrodem samotné aplikace stojí vždy myšlenka. Poté přichází fáze vývoje, na kterou
navazuje fáze generování zisku. Bylo však zjištěno, že tato posloupnost vede v konečné fázi
často ke zklamání [8]. Prototypování rozděluje cestu od nápadu k hotové aplikaci na menší
výsledky zvané prototypy. Prototyp je aplikace částečně odpovídající výslednému produktu.
Na počátku vývoje jsou prototypy méně reálné, ale postupem času se realitě stále přibližují.
Prototypování umožňuje ověřit různé nápady a myšlenky, stejně jako získat nové, již během
vývoje.

Proces tvorby prototypu je cyklický a je možné jej stále opakovat. V průběhu následu-
jících fází si musíme ujasnit odpovědi na tyto otázky.

Fáze "Make"

• Co musí být více reálné? Co je podstatou tohoto cyklu?

• Co nemusí být skutečné? Vše nepodstatné je nahrazeno nenáročným způsobem, např.
mapu lze nahradit pouze obrázkem aj.

• Kde to budou lidé používat? Za jakých podmínek?
4Distribuční platforma pro mobilní aplikace pro systém iOS, vyvinutá společností Apple.
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Fáze "Show"

• Víte, jak ..............? Víte, jak se dostat k nabídce N z obrazovky O?

• Je jednoduché ...........? Je jednoduché vytvořit novou položku P?

• Co můžeme udělat lépe?

Fáze "Learn"

• Co funguje? Co se lidem líbilo?

• Co nefunguje? Co lidé nepochopili? Na čem se zasekli? Z čeho jsou zmatení?

• Jaké další nápady nám toto dává? Na co se soustředit v dalším cyklu?

Kvalita aplikace se zvyšuje s množstvím vytvořených prototypů.

Make

ShowLearn

Idea Prototype Prototype App

Fake Real

Obrázek 2.3: Fáze prototypování

V prvních několika cyklech je možné pracovat pouze s drátěnými modely (anglicky ozna-
čováno wireframe), což jsou ruční náčrtky jednotlivých obrazovek. Testovacího uživatele pro-
vedeme skrze sadu těchto modelů. V dalších cyklech je možné vytvořit interaktivní prezentaci
(např. pomocí Keynote nebo Microsoft PowerPoint) s rozměry displeje zařízení a testování
provádět na něm. Uživatel už nemusí být tolik veden instruktorem jako v předchozí variantě.
V navazujících cyklech je již vhodné používat nativní aplikaci, s různou mírou realističnosti.
Další podrobnosti je možné nalézt v [8].
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Kapitola 3

Uživatelské rozhraní aplikace

V úvodní části poskytuji analýzu účelu aplikace a přehled existujících řešení. Následně po-
pisuji obecné procesy aplikace a mnou navržené uživatelské rozhraní aplikace s důrazem na
proces výběru pokrmu. Zabývám se různými možnostmi uspořádání obrazovek, stejně jako
použitím správných prostředků pro komunikaci a interakci s uživatelem.

3.1 Analýza účelu aplikace

Hlavním cílem aplikace je umožnit uživateli ověřit kvalitu jednotlivých nabízených pokrmů
v rámci konkrétního stravovacího zařízení. Podobné řešení na trhu dosud neexistuje – stra-
vovací zařízení jsou nyní hodnocený souhrnně na základě různých aspektů jako například:

• pocitu z prostředí podniku,

• zkušenosti a spokojenosti s obsluhou,

• subjektivní spokojenosti s chutí zvoleného pokrmu.

Všechny tyto a další informace se nacházejí v komentářích od uživatelů, které se však vzta-
hují k celému podniku. V důsledku jsou tyto důležité osobní zkušenosti velmi špatně do-
hledatelné, neboť si uživatel většinou přečte pouze prvních pár komentářů. Tento způsob
hodnocení používají nejznámější služby pro objevování a doporučování nových (nejen stra-
vovacích) podniků jako Foursquare a Yelp.

Mojí ideou je vytvořit otevřenou databázi pokrmů, které mohou být přidávány, hod-
noceny či komentovány. Ve výsledku se jedná o zcela novou službu pro lidi, kterým není
lhostejné co jedí nebo co za své peníze ve stravovacích zařízeních dostanou. Aplikace tedy
cílí na mladší uživatele od 18 do 45 let, kteří se často a pravidelně stravují ve stravovacích
zařízeních, používají sociální sítě a jsou ochotni sdílet své kulinářské zkušenosti. Na druhou
stranu je aplikace užitečná i pro občasného strávníka, který např. hledá kvalitní restauraci
pro oslavu zvláštní události. Tato služba má přínos nejen pro její uživatele, ale i pro majitele,
případně provozovatele, protože poskytuje velmi cennou zpětnou vazbu od návštěvníků.

3.2 Přehled existujících aplikací

V následující sekci popisuji a zhodnocuji uživatelská rozhraní, méně i více známých aplikací,
které se zaměřují na prezentaci informací o pokrmech. V závěru vyvozuji ponaučení, které
jsem si z tohoto průzkumu odnesl.
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Obrázek 3.1: Ukázka rozhraní Foodspotting (vlevo) a Zomato (uprostřed, vpravo)

3.2.1 Foodspotting

Tato aplikace je zaměřená na sdílení fotografií pokrmů, můžeme ji přirovnat k aplikaci
Instagram. Zde bych se pozastavil nad, podle mého názoru, nepříliš šťastným využitím
navigation baru1. Na obrázku 3.1 si můžete všimnout umístění search baru2. Pro uživatele
iOS je umístění dosti nezvyklé. Na search bar se obecně v systému iOS odkazuje skrze ikonu
lupy, dostupnou taktéž v navigation baru. Pro koncového uživatele toto umístění nepřináší
žádné výhody, ba naopak je pro něj spíše matoucí. Při celkovém pohledu na obrazovku
působí rušivě a rozbíjí celistvost rozhraní.

3.2.2 Zomato

Jedná se o aplikaci sloužící převážně k vyhledávání denních nabídek restaurací. Při rychlém
prozkoumání této aplikace si všimnete dvou věcí. Krásného designu, ale nepromyšleného
rozhraní. Zásadním nedostatkem je absence status baru3 na některých obrazovkách. Místo
něj vidíme jen prázdné místo, pod kterým se nachází aktuální čas a dvě ikony viz obrázek
3.1. Uživatel tedy nemá přístup k informacím o síle signálu, což je vzhledem k intenzivní
komunikaci aplikace se servery nešťastné.

3.2.3 Storyous

Česká aplikace Storyous slouží k objevování nových neotřelých restaurací a bister opět
s prvky Instagramu. Z této aplikace si beru především ponaučení o barvách. V aplikaci
o pokrmech jsou použity barvy (modro-fialová či světle-cihlová), které s pokrmy nemají
mnoho společného. Celkově působí aplikace velmi studeným dojmem viz obrázek 3.2.

1Informuje užvatele o názvu obrazovky a poskytuje navigační prvky pro pohyb v hierarchii obrazovek.
2Textové pole, do kterého se zapisuje hledaný výraz, na jehož základě se filtruje obsah daného prvku.
3Zobrazuje sílu signálu, zdroj datových služeb (3G, LTE, WiFi, . . . ), aktuální čas, stav baterie a další.
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Obrázek 3.2: Ukázka rozhraní Storyous (vlevo, uprostřed) a SORTEDfood (vpravo)

3.2.4 SORTEDfood

Aplikace s prvky sociálních sítí zaměřená na objevování nových receptů. Zde není příliš
mnoho co vytknout, ale ani z čeho si vzít ponaučení. Z počátku na mě aplikace působila
nepřehledně, ale postupem času jsem si na na prezentaci informací zvykl. Pro navigaci mezi
obrazovkami používá hamburger menu, což Apple nepovažuje za správné viz [8].

3.2.5 Cook with M&S

Mobilní kuchařka s možností vytvářet nákupní seznamy. Jedná se o aplikaci s promyšleným
rozhraním i funkčností. Ctí veškerá pravidla, tak jak je Apple diktuje [9]. Za povšimnutí stojí
fakt, že aplikace používá z velké části systémové prvky iOS, ale i tak působí velmi příjemným,
přehledným a hlavně kompaktním dojmem. To jen potvrzuje poučky, že v jednoduchosti je
krása nebo méně je někdy více.

3.2.6 Závěrečné shrnutí

Společným jmenovatelem téměř všech výše zmíněných aplikací jsou nestandardní prvky
v rozhraní. To namísto pravděpodobně zamýšleného ohromení, vyvolává spíše pocit frustrace.
Uživatel se musí učit nové významy pro jinak zažité prvky rozhraní, což jej v mnoha přípa-
dech odrazuje aplikaci dále používat.

Hlavní poznatky jsou následující. Snažit se co nejvíce používat systémové prvky. V opač-
ném případě se vždy zamyslet, jestli je použití nestandardních prvků opravdu nevyhnutelné.
Navrhnout rozhraní co možná nejjednodušší, nesnažit se vymýšlet žádné složité mechanismy.
Vhodně volit barvy tak, aby ladily s účelem aplikace. A konečně dbát pouček z [9], která ke
všem výše zmíněným poznatkům taktéž nabádá.
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Obrázek 3.3: Ukázka rozhraní Cook with M&S

3.3 Celková koncepce aplikace

Na základě analýzy a připomínek, které vzešly z testování prvotních prototypů, jsem aplikaci
rozčlenil na 4 základní obrazovky nejvyšší úrovně nazvané Podniky, Doporučené, Neohod-
nocené a Profil. K detailu pokrmu je možné se dostat skrze obrazovky nazvané Podniky,
Doporučené. Nyní blíže popíšu jednotlivé obrazovky nejvyšší úrovně.

• Podniky – Zobrazuje nejbližší podniky a restaurace v okolí seřazené podle různých
kritérií. Data jsou získávána pomocí aplikačního serveru (využívajícího volně přístupné
API služby Foursquare), který byl navržen Jakubem Špačkem v rámci jeho bakalářské
práce4.

• Doporučené – Nabízí vybrané podniky a doporučené pokrmy (jedná se mimo jiné
o prostor pro monetizaci aplikace).

• Neohodnocené – Zobrazuje seznam „vybraných“ (význam slova je vysvětlen v násle-
dující sekci 3.3.1), ale neohodnocených pokrmů.

• Profil – Umožňuje zobrazit informace o uživateli včetně gamifikačních prvků aj.

3.3.1 Proces hodnocení pokrmu

Proces hodnocení pokrmu částečně zasahuje již do procesu jeho výběru. Pokud si uživatel
vybere pokrm, který si za malou chvíli objedná u obsluhy, má možnost tento pokrm označit
jako „vybraný“. Tímto se spustí mechanismus, který po odchodu uživatele z blízkého okolí
podniku zašle uživateli notifikaci. Ta jej informuje o skutečnosti, že jistý pokrm označil jako

4Špaček, Jakub. Databázová vrstva informačního systému s aplikačním rozhraním. Brno, 2015. Bakalář-
ská práce. FIT VUT v Brně.

19



„vybraný“ a nabídne mu možnost tento pokrm ohodnotit. Pokud se uživatel pro ohodnocení
rozhodne, otevře se mu aplikace s příslušnou obrazovkou pro hodnocení pokrmu. Pokud uži-
vatel notifikaci ignoruje, uloží se tato informace do seznamu neohodnocených pokrmů, který
zobrazuje obrazovka Neohodnocené. Tento princip jsem navrhl s ohledem na jednoduchost
a skutečnost, že uživatel nemůže pokrm hodnotit dříve, než jej ochutná a ani v průběhu
konzumace jej není vhodné rušit.

Druhou možností je ohodnotit pokrm okamžitě. Toto je však myšleno jako možnost pro
uživatele, který již pokrm zkonzumoval, avšak zapomněl nebo neměl možnost použít aplikaci
a přesto chce pokrm ohodnotit. První případ užití je preferovaný, protože přináší nejvíce
komfortní a nejméně rušivý způsob hodnocení.

Pokrm je možné ohodnotit na základě následujících povinných kategorií:

• úměrnost ceny,

• kvalita surovin,

• vizuální prezentace,

• velikost porce.

Součástí nepovinné části hodnocení je:

• slovní komentář,

• typ chodu,

• cena pokrmu,

• druh pokrmu (pizza, sushi),

• obsažené alergeny,

• zdravotní kategorie,

• doba přípravy.

3.3.2 Proces vytvoření nového pokrmu

Obsah aplikace je z větší části tvořen komunitou uživatelů. Inspirací mi byla již zmíněná
služba Foursquare, která také umožňuje uživatelům přidávat chybějící podniky, atrakce
a další. Uživatel může pokrm vyhledat pomocí search baru nebo posouváním seznamu (ro-
lováním). Pokud uživatel nenajde pokrm z jídelního lístku v seznamu pokrmů v aplikaci
(nezobrazí se žádný výsledek při použití search baru nebo dojde na konec seznamu po-
krmů), může chybějící pokrm vytvořit. Tato možnost je uživateli umožněna pouze pokud
provedl dříve zmíněné úkony, a to z důvodu snížení množství duplikovaných pokrmů. Pokud
je uživatel ochoten pokrm vytvořit, zobrazí se mu obrazovka, na které je povinné vyplnit
název pokrmu a volitelně může přidat jeho fotografii a další nepovinné údaje jako cena,
kategorie pokrmu, obsažené alergeny a jiné. Poté co je jídlo vytvořeno, je možné spustit
mechanismus hodnocení popsaný v sekci 3.3.1.

Dalšími detaily procesu vytváření nového pokrmu se zabývá Jan Tomešek v rámci své
bakalářské práce5.

3.3.3 Proces výběru pokrmu

Prvotní myšlenkou bylo dodržet hierarchické řazení obrazovek: podnik – nabídka podniku –
detail pokrmu. Toto pořadí jsem navrhl, protože je pro uživatele přirozené a logické. Proces
výběru tedy spočívá nejprve z výběru podniku na základě celkového hodnocení, vzdálenosti
od aktuální polohy a dalších aspektech. Poté následuje výběr pokrmu z nabídky podniku.
K detailu pokrmu se tedy dostáváme postupně.

5 Tomešek, Jan. Aplikace pro hodnocení kvality pokrmů na Android. Brno, 2015. Bakalářská práce. FIT
VUT v Brně.
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Později se ale ukázalo, že uživatelé očekávají i přímou nabídku doporučených pokrmů
v okolí, a proto vznikla obrazovka Doporučené. Ta zobrazuje nejlépe hodnocené či nové
pokrmy v okolí, stejně jako placenou reklamu na pokrmy nebo podniky. V tomto případě se
dostaneme k detailu pokrmu okamžitě.

Oba přístupy mají své pro a proti. První se lépe hodí v situacích, kdy se již uživatel
nachází v daném podniku nebo jeho blízkosti a chce si prohlédnout celou jeho nabídku
včetně nejlépe hodnoceného pokrmu. Případně je tento přístup vhodný pro stálé návštěvníky
konkrétního podniku, jelikož časem bude možné zobrazit i speciální či denní nabídku. Druhý
přístup je určený především k objevování nových pokrmů a stravovacích zařízení.

3.3.4 Sociální a gamifikační prvky

S ohledem na povahu služby, pro kterou tuto aplikaci vyvíjím, není vhodné (a téměř ani
možné) vynechat prvky a koncepty sociálních sítí. Obsah slouží především k informování
uživatelů, ale zároveň je jimi tvořen. Služba není zamýšlena jako zcela anonymní. Tak jako na
jiných sítích, i zde si uživatel vytvoří vlastní profil s informacemi, které chce sdílet. Kromě
jiného se na této obrazovce nejvyšší úrovně (Profil) nacházejí také naposledy hodnocené
pokrmy nebo seznam uživatelů, které konkrétní uživatel sleduje nebo kterými je sledován.
Princip Following/Followers je pro tuto službu vhodnější, jelikož se jedná o asymetrický
vztah mezi dvěma uživateli, na rozdíl od principu Friendship (přátelství). Inspirací pro toto
řešení byla služba Twitter.

Gamifikační prvky naopak slouží pro motivaci uživatelů být aktivní, vytvářet a hodnotit
pokrmy.

3.4 Návrh uživatelského rozhraní

V následující části popisuji návrh uživatelského rozhraní a způsob navržené navigace mezi
obrazovkami. Blíže seznamuji s jednotlivými částmi aplikace ale i detaily, které se v rozhraní
vyskytují.

3.4.1 Způsob navigace mezi obrazovkami

Z počátku návrhu jsem si dal za cíl vytvořit takový způsob navigace, který bude zaují-
mat co nejméně užitečného místa pro samotný obsah. Prvním pokusem bylo použití tzv.
hamburger menu. Po praktickém vyzkoušení a prostudovaní iOS příručky jsem však toto
řešení zavrhl z důvodů popsaných v sekci 2.3. Následně jsem se snažil přijít na způsob,
který by tak zásadně neomezoval orientaci uživatele. Navrhl jsem tedy bar s odkazy na další
obrazovky nejvyšší úrovně, který by se po stisknutí určité ikony vysunul z honí části obra-
zovky. Výraznou nevýhodou však bylo přílišné narušení zažitých návrhových vzorů a složitá
implementace takového řešení.

Nakonec jsem se tedy uchýlil ke kombinaci hierarchické a ploché struktury. Plochá struk-
tura je použita na nejvyšší úrovni pro přechod mezi obrazovkami Podniky, Doporučené, Ne-
ohodnocené a Profil. Hierarchická struktura je použita při navigaci mezi obrazovkami uvnitř
některé z obrazovek nejvyšší úrovně.

Výsledné řešení je na platformě iOS hojně používané a pro uživatele není matoucí tak,
jako jiné nestandardní způsoby. Nevýhodou naopak je, že tab bar neustále zabírá místo,
které by se dalo využít. S tím souvisí i použití navigation baru, kvůli kterému se plocha pro
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obsah ještě zmenší. Při implementaci jsem se pokusil přizpůsobit jeho velikost a vzhled tak,
aby bylo možné využít i plochy, kterou zabírá.

3.4.2 Obrazovky dostupné z obrazovky Podniky

Na obrazovku Podniky navazuje obrazovka Nabídka podniku, která zobrazuje nabízené po-
krmy. Z této je poté možné přejít na obrazovku Detail podniku, která nabízí informace
o stravovacím zařízení (polohu, kontaktní údaje), nebo na obrazovku Detail pokrmu, která
zobrazuje informace o konkrétním pokrmu (fotografii, hodnocení, komentáře).
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Obrázek 3.4: Obrazovky navazující na obrazovku Podniky
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Obrazovka Podniky

Tato obrazovka uživateli nabízí seznam restaurací v jeho nejbližším okolí. Předpis, jak má
každá buňka seznamu vypadat, definuje tzv. prototyp buňky (v angličtině označováno jako
Prototype Cell). Jinými slovy se jedná o jakousi šablonu, podle které jsou všechny informace
zobrazovány. Ta musí obsahovat alespoň následující informace:

• název podniku,

• celkové hodnocení podniku,

• vzdálenost od aktuální polohy uživatele

• a pokud je to možné i fotografii podniku.

V původním prototypu aplikace jsem pracoval s prototypem buňky, který sahal od le-
vého po pravý okraj obrazovky (zabíral tedy celou její šířku). Stejně jako mezi jednotlivými
buňkami nebyly žádné mezery. Výsledný dojem dokresloval paralax efekt, neboli posouvání
fotografie restaurace v závislosti na posouvání prstu po obrazovce (rolování). Při testování
se však ukázalo, že celý tento návrh byl špatný. Uživatelé si stěžovali na nepřehlednost. Jed-
notlivé buňky nebyly dostatečně vizuálně oddělené, což vzbuzovalo pocit, že se na obrazovce
nachází pouze jedna homogenní informace. Dalším nešvarem byla přílišná tmavost střední
části, která neladila se světlým nádechem celkového vzhledu aplikace. Také paralax efekt,
byl mnohým nepříjemný, i přes opakovaně a několikanásobně sníženou hodnotu posunu.

Nakonec jsem tedy vytvořil prototyp buňky, který má vnější odsazení od okolních objektů,
což vzdáleně připomíná vzhled karty. Tímto se také ucelil vzhled této obrazovky, neboť i tyto
drobné okraje dokázaly střední část prosvětlit. Dále jsem do buňky umístil prvek, který
indikuje načítání fotografie podniku, což je možná drobnost, ale ve výsledku dává uživateli
najevo, že je fotka dostupná a stahuje se.

Obrázek 3.5: Vlevo původní, vpravo aktuální rozhraní obrazovky

Uživatel také musí mít možnost obnovit seznam restaurací. Takto učiní pokud se jeho
poloha rychle mění, například když se nachází v jedoucím voze hromadné městské dopravy
nebo ve vozidle. Tuto činnost jsem vyřešil postupem, který je v systému iOS i mnoha jiných
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aplikacích standardně používán. Pokud uživatel potáhne buňkami směrem dolů a nachází se
na počátku seznamu, dojde k jeho obnovení, což je signalizováno tzv. activity indikátorem.

Obrazovka Nabídka podniku

Cílem této obrazovky je informovat uživatele o nabídce pokrmů v podniku. Primárním
obsahem je nabídka, sekundárním jsou stručné informace o podniku, skrze které se lze
dostat k informacím více konkrétním (přechod na obrazovku Detail podniku). Současně se
zde nachází prvek pro proces vytvoření nového pokrmu popsaný v sekci 3.3.2.

V horní části posuvné (rolovatelné) obrazovky se nachází fotografie podniku, jeho ná-
zev, průměrné hodnocení a vzdálenost od aktuální polohy. Pod ní se nachází search bar
a dále nabídka pokrmů, rozčleněná podle různých kategorií jako denní menu či druh pokrmu
(předkrm, hlavní chod, . . . ). Každá tato kategorie je seřazena sestupně podle hodnocení, což
umožňuje uživateli rychle zjistit, který pokrm je v dané kategorii nejlepší. Úplně ve spodní
části se nachází možnost vytvořit nový (chybějící) pokrm.

Obrázek 3.6: Vlevo a uprostřed aktuální rozhraní obrazovky, vpravo obrazovka pro vytvoření
pokrmu

V průběhu návrhu této obrazovky jsem zjistil, jak čitelnost a schopnost orientace velmi
závisí na uspořádání a kontextu s ostatními prvky. Pouhá záměna umístění hodnoty ceny
a průměrného ohodnocení, způsobila znatelné zlepšení zmíněných parametrů. Právě umís-
tění hodnocení v levé spodní části způsobovalo přílišné vizuální roztříštění prezentovaných
informací (název pokrmu – mnohem výraznější prezentace hodnocení pomocí hvězd – název
pokrmu – . . . ). Ve výsledku jsem tedy zjistil, že není vhodné kombinovat prvky s různou
mírou výraznosti, ale spíše podobné prvky vizuálně seskupovat.

Spolu s kolegou Janem Tomeškem (Android aplikace) jsem také vedl debatu, zdali ne-
zobrazit místo průměrného hodnocení hodnocení konkrétní podle kategorií v sekci 3.3.1. Na-
konec jsem se rozhodl pro průměrné hodnocení, neboť podrobné podle mě zahlcuje (a tím
znesnadňuje a zpomaluje proces výběru) uživatele informacemi, což není cílem. Cílem je
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stručně a jasně předat uživateli informaci o nabízených pokrmech, na jejímž základě si
některé vytipuje. K podrobnějším informacím se lze snadno a rychle dostat pomocí hierar-
chického způsobu navigace.

Obrazovka Detail podniku

Tato obrazovka vznikla až v pozdější fázi návrhu, kdy jsem si uvědomil, že je lépe rozdělit
informace do více samostatných obrazovek s jasným účelem. Poskytuje uživateli následující
informace o podniku:

• další fotografie podniku,

• kategorii podniku (pizzerie, bar, . . . ),

• adresu a polohu podniku na mapě,

• telelefonní číslo,

• otevírací dobu

• a graf návštěvnosti.

Obrázek 3.7: Vlevo horní, vpravo spodní část rozhraní obrazovky

V horní části se nachází horizontálně posuvné okno s dalšími fotografiemi podniku.
Níže je umístěna mapa, která zobrazuje polohu a adresu stravovacího zařízení. Dotykem lze
zobrazit mapu přes celou obrazovku. Původní myšlenkou bylo zobrazit adresu textem a až
následným dotykem zobrazit na nové obrazovce polohu na mapě, což je klasický způsob
řešení. Díky vyčlenění těchto detailních informací o podniku, však vznikl dostatečně velký
prostor, který vybízel pro více interaktivní a grafickou prezentaci dat. Skrze další množství
nápadů, jsem došel ve skutečnosti k velice jednoduchému řešení – zobrazit pouze mapu se
zapíchnutým špendlíkem a štítkem, ve kterém se nachází adresa v textové podobě. Umístění
v širším okolí je možné zobrazit dotykem.

Následně jsou v tabulce zobrazeny další udaje včetně telefonního čísla, které lze dotykem
vytočit. Samotnému vytočení však předchází modální okno s možnostmi „Volat“ a „Storno“,
které zabraňuje náhodnému či nechtěnému vytočení.
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Ve spodní části obrazovky se nachází graf četnosti návštěv podniku za posledních 30
dní. Ten umožňuje uživateli zjistit, jak je tento podnik oblíbený a kolik lidí ho zhruba denně
navštěvuje, což jsou další praktické informace k výběru stravovacího zařízení.

Obrazovka Detail pokrmu

Tuto obrazovku bych přirovnal k „profilu“ pokrmu. Nacházejí se zde nejdůležitější infor-
mace, které uživatele při procesu výběru zajímají. Jedná se především o fotografii pokrmu
hodnocení a slovní komentáře. Zároveň jsou na této obrazovce umístěny ovládací prvky pro
spouštění mechanismu popsaných v sekci 3.3.1.

Obrázek 3.8: Vlevo původní, uprostřed aktuální rozhraní a vpravo obrazovka pro hodnocení

Fotografie pokrmu se zobrazuje v horní části, její zobrazení však souvisí s tvarem okraje.
Původně jsem navrhl kolmé snímání pokrmů s kulatým ořezem. Důvodem bylo normalizovat
vzhled a formát fotografií všech pokrmů. Toho, jak jsem později zjistil, není možné rozumně
dosáhnout. Takový snímek totiž nelze pohodlně pořídit vsedě a v krajním případě dokonce
hrozí riziko, že uživateli při snaze vytvořit fotografii mobilní zařízení vypadne z ruky. Navíc
pokrm nemusí být vždy servírován na kulatém talíři. I proto jsem se od tohoto formátu
přesunul ke čtvercovému tvaru a snímání pod libovolným úhlem.

Níže se nachází část, která zobrazuje podrobné hodnocení a ovládací prvky pro „výběr“
a „okamžité ohodnocení pokrmu“. Pokud uživatel zvolí možnost „výběr“, zobrazí se následně
malé modální okno, které uživateli poskytuje dostatečně zřetelnou zpětnou odezvu, že byl
ovládací prvek použit a mechanismus spuštěn. Pokud zvolí možnost „ohodnotit“, zobrazí se
modální okno, ve kterém je možné pokrm ihned ohodnotit, podle kritérii popsaných v sekci
3.3.1.

Ve spodní části obrazovky se poté nachází slovní komentáře jiných uživatelů.
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3.4.3 Další obrazovky nejvyšší úrovně

Dále již stručněji popisuji obrazovky, které jsou součástí aplikace, nicméně nejsou tak vý-
znamné. Další snímky výše zmíněných, těchto i dalších obrazovek je možné nalézt v příloze A.

Obrazovka Doporučené

Tato obrazovka informuje uživatele o nejlépe hodnocených či nových pokrmech v jeho okolí,
stejně jako zobrazuje placenou reklamu na pokrmy nebo podniky.

Obrázek 3.9: Vlevo původní a vpravo aktuální rozhraní obrazovky

Je tvořena čtvercovými buňkami, které zobrazují náhled na fotografii pokrmu a také
jeho název. Dvě čtvercové buňky je možné zobrazit na jednom řádku vedle sebe, což rozbíjí
jednotvárnost aplikace. Zároveň se zde však mohou nacházet buňky, které jsou zobrazeny
přes celou šířku. Ty zobrazují podniky, které zaplatily propagační poplatek.

Obrazovka Neohodnocené

Smyslem této obrazovky je jednoduše zobrazit neohodnocené pokrmy. Pokud je seznam
neohodnocených pokrmů neprázdný, zobrazí se v tab baru vedle ikonky zastupující tuto
obrazovku červená bublina s aktuálním počtem záznamů v tomto seznamu.

Navigation bar je velmi významným prvkem, který slouží pro snadnou orientaci v apli-
kaci. Většinou souhrnně pojmenovává kategorii, která je na dané obrazovce zobrazena. Do
této obrazovky jsem jej z důvodu jednotnosti zařadil i přes to, že informativní vlastnost
přejímá tab bar.

Obsah je tvořen jednoduchou tabulkou s buňkami, které zobrazují náhled na fotografii
pokrmu, jeho název a datum, kdy jej uživatel označil jako „vybraný“. Pokud uživatel některou
buňku zvolí, zobrazí se příslušná obrazovka pro hodnocení daného pokrmu.
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Obrázek 3.10: Vlevo obrazovka Neohodnocené, následující dva obrázky obrazovka Profil

Obrazovka Profil

Jelikož je aplikace částečně koncipována jako sociální, nesmí chybět obrazovka s informacemi
o uživateli. Především se zde zobrazuje:

• profilová fotografie uživatele,

• jeho jméno nebo přezdívka,

• gamifikační prvky,

• ohodnocené pokrmy,

• seznam sledovaných uživatelů,

• seznam sledujících uživatelů.

V horní části obrazovky se tedy zobrazuje profilová fotografie uživatele a kolem gamifi-
kační prvky. Níže se nachází více hodnotový přepínač (v angličtině označován jako Segmented
Control). Ten slouží k přepínání obsahu tabulky, která se nachází pod ním. Ta zobrazuje buď
ohodnocené pokrmy, sledované nebo sledující uživatele, a to na základě hodnoty přepínače.
Pro každou tuto kategorii je vytvořen vlastní prototyp buňky viz obrázek 3.10.
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Kapitola 4

Implementace uživatelského rozhraní
a logiky aplikace

Nativní aplikace pro platformu iOS je nutné vytvářet na počítačích od společnosti Apple,
na kterých běží systém OS X. Vývoj se kompletně odehrává ve vývojovém prostředí Xcode1

(momentálně ve verzi 6.3), které obsahuje všechny potřebné nástroje od textového editoru
přes dokumentaci až po nástroje pro ladění a distribuci aplikace v AppStore. Vyvíjenou
aplikaci je možné spustit a ladit v iOS simulátoru, který je také součástí Xcode. Aby ji
bylo možné spustit přímo na zařízení, je nutné společnosti Apple zaplatit poplatek (v době
vzniku této práce činil 99$ za rok), který kromě jiného umožňuje aplikace distribuovat skrze
AppStore.

4.1 Implementace uživatelského rozhraní

V následujícím textu popisuji tvorbu rozhraní pomocí nástroje Interface Builder a seznamuji
s nejdůležitějšími objekty z Cocoa Touch, které jsem použil při implementaci rozhraní. Na
závěr vysvětluji jak pracovat s knihovnou, kterou jsem pro vykreslení grafu použil. Další
podrobnější informace a postupy je možné nalézt v [10].

4.1.1 Interface Builder

Slouží pro grafickou tvorbu uživatelského rozhraní včetně způsobu navigace. Základním
„plátnem“ je tzv. storyboard2. Na toto plátno se umísťují tzv. ViewController objekty,
které reprezentují jednotlivé obrazovky aplikace. Jak již víme z části 1.2.1, implementace
probíhá podle objektového návrhového vzoru MVC. Proto může být název ViewController
lehce matoucí. Je však důležité si uvědomit, že ne každé View má svůj Controller. Pří-
kladem může být prototyp buňky tabulky, který je odvozen od třídy UITableViewCell
a ta je potomkem třídy UIView, což je obecná třída pro libovolné View. Tento prototyp
vlastní Controller nepotřebuje, protože je objekt obsluhován objektem třídy odvozené od
UITableViewController, který reprezentuje Controller tabulky. Zjednodušeně lze říct, co
Controller to jedna obrazovka. ViewController je tedy v tomto kontextu pouhé označení
pro View, které má přiřazen Controller.

1Dostupné skrze Mac AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/xcode/id497799835
2Jedná se i o název souboru, ve kterém jsou uloženy veškeré informace o rozhraní na plátně.
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Dostupné objekty

Do View, potažmo ViewControlleru, je možné umístit různé grafické objekty tříd, které
jsou součástí knihovny UIKit. Je možné vybírat z následujících objektů těchto tříd:

• UILabel – textový popisek,

• UIButton – tlačítko,

• UISegmentedControl – více tlačítek,

• UITextField – pole pro vložení textu,

• UIProgressView – podélný indikátor,

• UIImageView – obrázek,

• UISearchBar – vyhledávací pole,

• a mnoha dalších.

Všechny zmíněné objekty jsou potomky třídy UIView, a proto je možné každý objekt označit
i jako View. Další objekty včetně jejich vzhledu a způsobu použití je možné nalézt v [9].

Tvorba rozhraní

Postup tvorby rozhraní je následující. Do storyboardu přetáhneme z nabídky objektů objekt
ViewController. Do něj poté postupně umísťujeme (opět z nabídky objektů) další objekty.
Následně je nutné objektu ViewController přiřadit hlavičkový soubor třídy Controlleru
této obrazovky (tohoto View). Přechod (v angličtině Segue) mezi obrazovkami je možné
vytvořit pomocí držení klávesy ctrl nad první obrazovkou a tažením (při stisknutí a držení
levého tlačítka myši) na druhou obrazovku. Po uvolnění tlačítka se zobrazí modální okno,
ve kterém je možné vybrat typ přechodu.

Propojení s třídou ViewController

Vytvořené View ve storyboardu je samo osobě bezúčelné, protože vlastnosti objektů roz-
hraní většinou potřebujeme za běhu aplikace měnit nebo reagovat na vzniklé události. Je
tedy třeba jej nějakým způsobem propojit s logikou aplikace. K tomuto účelu slouží objekt
Controller či ViewController (v tomto kontextu se jedná o totožné významy). Ten, jak již
bylo v sekci 1.2.1 zmíněno, slouží jako prostředník mezi Modelem a View. Jinými slovy,
nastavuje a mění vlastnosti (text, barvu, obrázek) objektů ve View a reaguje na události.

Jak již víme z části 1.2.2, rozhraní je možné propojit s Controllerem dvěma způsoby.
První způsob, označovaný jako Action (podle konceptu Target-Action), slouží pro vykonání
jisté metody, pokud dojde v rámci objektu k některé z definovaných událostí. Nejčastěji
používáme událost TouchUpInside, tedy dotyk prstem do vnitřní části objektu. Druhý způ-
sob Outlet (property) nereaguje na interakci uživatele, ale umožňuje nastavovat vlastnosti
jednotlivým objektům ve View skrze Controller.

Samotného propojení kódu Controlleru a View je možné docílit více způsoby. Nejintu-
itivnější je podle mě následující. V Xcode zobrazíme storyobard a přepneme se do režimu
Assistant editor. To způsobí rozdělení editační části na dvě poloviny. V jedné se nyní zobra-
zuje storyboard a v druhé zdrojový kód Controlleru. Ve storyboardu vybereme objekt, který
chceme propojit a stejným způsobem, jako při tvorbě přechodu, tedy klávesou ctrl a taže-
ním, přesuneme ukazatel do druhé poloviny zobrazující kód. Pokud chceme vytvořit Outlet,
přesuneme kurzor nad část rozhraní třídy nebo nad bezejmennou kategorii v implemen-
tační části. V případě Target-Action přesuneme kurzor nad implementační část. Následně
se zobrazí dialogové okno, ve kterém vyplníme název property, respektive jméno metody.
Outlet je v deklaraci property označován klíčovým slovem IBOutlet před deklarací dato-
vého typu. Akce (Action) je označována klíčovým slovem IBAction místo datového typu
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návratové hodnoty metody3. Tato klíčová slova jsou pouze informací pro vývojové prostředí
a při překladu jsou nahrazeny typem void.

4.1.2 Prvky použité při realizaci rozhraní

Předpokládejme, že se nyní nacházíme ve fázi, kdy máme hotové návrhy rozhraní a je třeba
je realizovat. Pokud rozhraní navrhoval designér bez vývojářské znalosti cílové platformy, je
třeba předně vytvořit analýzu jednotlivých obrazovek a určit, kterými dostupnými objekty
budou navržené prvky realizovány. V opačném případě již v průběhu návrhu zohledňujeme,
kterými objekty bude konkrétní část možné implementovat.

Nyní se pojďme podívat na analýzu rozhraní, přestože jsem postupoval podle druhého
modelového případu. Základním prvkem téměř všech obrazovek je tabulka (UITableView).
Dále jsem použil objekty tříd UICollectionView, MKMapView a také UIScrollView, které
vytvářejí jakousi „kostru“ obrazovky, do níž je následně možné umístit další objekty.

Table View

Pomocí tohoto prvku je tvořena většina obrazovek velké části všech dostupných aplikací
pro platformu iOS. Důvodem je pravděpodobně vysoká míra flexibility, ale i možnost uspo-
řádaně zobrazovat informace na nepříliš velkém displeji mobilního zařízení. Třída objektu
tabulky UITableView je totiž potomkem třídy UIScrollView, což umožňuje obsahem ta-
bulky posouvat nahoru a dolů (rolovat). Ve výsledku pak ani nemusí být zřejmé, že je daná
obrazovka vytvořena pomoci tabulky.

Tabulka je vždy omezena pouze na jeden sloupec. Je možné ji použít dvěma způsoby –
buď zabírá celou plochu obrazovky nebo pouze její část. Pro první případ je vhodné použít
objekt třídy UITableViewController z nabídky objektů. V opačném případě lze do již
existujícího View vložit objekt třídy UITableView.

Jednotlivé buňky jsou, jak již bylo řečeno dříve, vytvářeny na základě tzv. prototypu
buňky. Ten je opět možné zcela vytvořit pomocí nástroje Interface Builder. Prototyp se
chová podobně jako normální View, a je tedy možné do něj umístit další objekty. K dispozici
jsou také čtyři předdefinované styly. Prototyp je poté použit jako šablona při vykreslování
jednotlivých buněk tabulky. Objekt třídy UITableView může zobrazovat velké množství
buněk a to bez ztráty plynulosti. Ve skutečnosti se totiž vykreslují pouze buňky, které jsou
na obrazovce viditelné, a ty které již viditelné nejsou, se znovu použijí pro nově zviditelněné.
Ve výsledku je pak alokováno pouze o něco více buněk, než je na obrazovce možné zobrazit.

Aby byl objekt UITableView generický, využívá konceptu delegace. Jinými slovy, v žád-
ném případě nemůže být jakýmkoli způsobem svázán s daty, které má zobrazovat. Controller
proto musí určit takzvaný Data Source tabulky, který adoptuje protokol
UITableViewDataSource. Z něj musí být implementovány alespoň tyto metody:

• tableView:numberOfRowsInSection:

• a tableView:cellForRowAtIndexPath:.

První se delegáta dotazuje, kolik buněk se v tabulce nachází. Druhá zjišťuje, který prototyp
buňky má být použit a jakými daty má být na jistém indexu naplněn. Z toho vyplývá,
že tabulka nemusí obsahovat pouze homogenní prototypy, ale může informace zobrazovat
pomocí různých objektů třídy odvozené od UITableViewCell.

3Action metoda nikdy nevrací hodnotu, proto je možné uvézt klíčové slovo IBAction.
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V záhlaví a zápatí tabulky lze zobrazit libovolné View. V mém případě toho využí-
vám například pro zobrazení fotografie, respektive grafu na obrazovce Detail podniku viz
sekce 3.4.2. Taktéž je možné použít předpřipravený objekt pro obnovení dat tabulky (tzv.
refreshControl), například pro načtení nových dat ze serveru nebo aktualizaci lokačních
údajů polohy mobilního zařízení atd.

Collection View

Objekt odvozený od třídy UICollectionView poskytuje podobné možnosti jako tabulka,
avšak na rozdíl od ní není omezen na počet sloupců. Opět platí, že buňky jsou tvořeny
na základě prototypu buňky a v kolekci jich může být použito více. Do záhlaví a zápatí je
možné umístit View. Také je nutné určit Data Source, který adoptuje dvě metody z protokolu
UICollectionViewDataSource se stejným významem jako u tabulky.

Map View

Tento objekt třídy MKMapView z knihovny MapKit, umožňuje zobrazit mapové podklady
v rámci aplikace. Do mapy lze na souřadnice určené zeměpisnou délkou (angl. longitude)
a šířkou (angl. latitude) umístit „špendlík se štítkem“ (objekt třídy MKAnnotationView),
který může zobrazovat další informace o daném místě. Tímto způsobem jsem vytvořil část
informující o adrese podniku na obrazovce Detail podniku a navazující detailní zobrazení
polohy v širším okolí viz sekce 3.4.2.

Fotoaparát

O zobrazení hledáčku fotoaparátu se stará instance třídy UIImagePickerController z kniho-
vny UIKit, kterou není možné vytvořit pomocí nástroje Interface Builder jako u předchozích
prvků. Je nutné ji vytvořit programově v Controlleru, který patří View, jenž vyvolá, napří-
klad pomocí konceptu Target-Action, spuštění snímání.

Tento prvek je, jako tabulka nebo kolekce, generický, a proto musí Controller určit dele-
gáta (angl. delegate), který adoptuje protokol UIImagePickerControllerDelegate. Pomocí
něj je možné nastavit formát snímání na fotografický snímek nebo videozáznam, případně
vzhled ovládacích prvků. Je možné zvolit předdefinovaný vzhled fotoaparátu nebo vytvo-
řit vlastní View, které zobrazuje vlastní ovládací prvky pro jednotlivé akce jako zachycení
snímku aj. Pro vytvoření snímku nového pokrmu jsem použil předdefinovaný vzhled, jelikož
jsem navrhl postup zachycení snímku velmi podobným způsobem.

Graf

Pro vykreslení grafu neexistuje žádná komponenta, která by byla součástí Cocoa Touch.
Naštěstí však kolem iOS existuje početná komunita vývojářů, kteří volně zveřejňují své
vlastní prvky4. Po prozkoumání různých způsobů řešení, jsem se rozhodl použít knihovnu
BEMSimpleLineGraph5 s licencí MIT.

Její použití je velmi intuitivní, vzhledem k tomu, že je napsána s povědomím o koncep-
tech, které Apple používá. Je tedy nutné specifikovat, kdo bude poskytovat data a kdo bude
reagovat na události vzniklé v rámci grafu. Objekt, který je označen jako Data Source, tedy
musí adoptovat protokol BEMSimpleLineGraphDataSource. Z něj musí být implementována

4Zřejmě nejznámější a největší databázi komponent lze nalézt na https://www.cocoacontrols.com.
5Dostupná z https://github.com/Boris-Em/BEMSimpleLineGraph.
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metoda, která grafu oznamuje, kolik bodů (N) bude zobrazeno, a dále metoda, která vrací
hodnotu y pro jednotlivé body od 0 do N − 1. Jelikož jsem potřeboval získat informace
o dotycích (v rámci knihovny označováno jako Toch Reporting), musel jsem implementovat
i metodu, která zpřístupňuje hodnotu nejbližšího bodu.

4.2 Implementace aplikační logiky

V následující části popisuji, jak vytvořit síťovou komunikaci se serverem pomocí poměrně
nové knihovny NSURLSession a jak je možné zpracovat odpověď ve formátu JSON. Dále
objasňuji použití CLLocationManager pro polohové služby a princip notifikací.

4.2.1 Síťové služby

Aplikace komunikuje s aplikačním serverem, který poskytuje různé koncové body6 (angl.
endpoint). Je tedy nutné zajistit spolehlivé spojení mezi mobilním telefonem a serverem.

V iOS existují dvě technologie, jak vytvořit síťovou komunikaci. První NSURLConnection
je již starší technologie, která byla poměrně nově (s příchodem verze iOS 7) víceméně nahra-
zena technologií NSURLSession. Oba tyto názvy označují jak technologii, tak třídu, která
technologii implementuje. Největším přínosem NSURLSession oproti NSURLConnection je
možnost každé vytvořené sezení (angl. session) konfigurovat zvlášť. V NSURLConnection je
možné tyto parametry, jako protokol, cache, cookie aj., nastavit pouze globálně pro celou
aplikaci. Dalším přínosem NSURLSession je optimalizace výdrže baterie, možnost pozastavit
stahování a dokonce jej dokončit, i když byla aplikace řádně nebo neočekávaně ukončena.

Vytvoření spojení

Parametry lze nastavit skrze instanci NSURLSessionConfiguration pomocí tří třídních me-
tod. První umožňuje nastavit výchozí konfiguraci. Další nastavuje parametry tak, aby nebyla
uchovávána cache a cookies. Poslední poskytuje nastavení pro stahování na pozadí i v pří-
padě ukončení nebo pádu aplikace. NSURLSessionConfiguration také umožňuje nastavit
položky hlavičky HTTP dotazu (např. formát odpovědi, jazyk, user agenta a jiné). Jakmile
má sezení přiřazeno nastavení, nelze jej již měnit. Lze pouze vytvořit nové sezení s novým
nastavením.

Dále je nutné vytvořit úkol (angl. task), který sezení získá. Úkol je instance některé
z následujících tříd, které jsou zastřešeny abstraktní třídou NSURLSessionTask.

• NSURLSessionDataTask – Je vhodné použít pro dotazování aplikačního serveru skrze
koncový bod, který vrací data například ve formátu XML nebo JSON.

• NSURLSessionUploadTask – Jedná se o podtřídu NSURLSessionDataTask a slouží pro
zasílání větších objemů dat směrem k serveru. Na rozdíl od zmíněné nadtřídy dovoluje
použít konfiguraci, která umožňuje sezení na pozadí.

• NSURLSessionDownloadTask – Je vhodné pro stahovaní například obrázků, tedy vět-
šího obsahu dat. Ta se potom neukládají do paměti aplikace, ale do dočasného souboru.

Skrze instanci NSURLSessionTask se také specifikuje URL koncového bodu. Stahování dat
probíhá asynchronně a po dokončení je možné data zpracovat v těle metody z protokolu

6Koncový bod je „vzdálená funkce“, která přeměňuje jisté vstupní parametry na výstupní data.
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NSURLSessionTaskDelegate nebo pomocí bloku, který je po dokončení stahování vykonán.
Více informací o NSURLSession je možné nalézt v [11].

4.2.2 Zpracování přijatých dat

Jak jsem již zmínil, data je možné zpracovat buď pomocí konceptu delegace, nebo pomocí
bloku (v názvech metod často označován jako completion, completionHandler nebo comple-
tionBlock). Nyní je velmi důležité poznamenat, že aktualizace rozhraní aplikace musí být
vždy prováděna pouze z hlavního vlákna. Proto jakákoliv změna rozhraní musí být v rámci
bloku nebo metody protokolu, jelikož není určeno v kterém vlákně zpracování probíhá, pro-
váděna v hlavním vlákně.

Zpracování dat ve formátu JSON

Pokud to aplikační server dovoluje, je vhodné přijímat data ve formátu JSON, protože je
možné jej převést do reprezentace slovníkem (NSDictionary), se kterým se vcelku pohodlně
pracuje. Avšak je-li struktura JSON dat složitější, je vhodné ji reprezentovat objektově.

Nejprve je nutné analyzovat strukturu dat, a na jejím základě vytvořit třídy s instanč-
ními proměnnými (propeties) stejnými jako ve struktuře JSON dat. Jedná se však o po-
měrně zdlouhavou a nezáživnou činnost. Naštěstí existuje nástroj JSON Accelerator7, který
tuto práci umí vykonat automatizovaně. Nejprve je nutné vložit příklad JSON data, které
koncový bod vrací. Pokud je struktura validní, program vygeneruje potřebné třídy pro ob-
jektovou reprezentaci. Ačkoliv ani tento postup se neobejde bez zásahu vývojáře, protože
vzhledem k neustálému vývoji verzí API8 stále dochází ke změnám, a je proto potřeba častá
manuální úprava.

4.2.3 Polohové služby

Polohové (lokační) služby jsou zajišťovány pomocí instance třídy CLLocationManager z kni-
hovny CoreLocation. Tak jako mnoho jiných prvků i CLLocationManager spoléhá na princip
delegace. Získání polohy mobilního zařízení je možné provést třemi způsoby [12].

• Lokalizace na základě výrazných změn polohy – Poskytuje energeticky nízko-
náročné určení polohy na základě WiFi a generuje události o výrazných změnách.
Tento způsob také umožňuje aplikaci na pozadí vzbudit a doručit nové údaje o po-
loze, na jejichž zpracování dostane aplikace krátkou (asi desetisekundovou) příležitost
a následně je opět uspána.

• Standardní lokalizace – Umožňuje získat polohu s velmi vysokou přesností, a tudíž
i velkou energetickou náročností. Tu je možné snížit nastavením požadované přesnosti
v řádu desítek či stovek metrů, dále pak jednoho nebo až tří kilometrů.

• Monitorování regionu – Nabízí určení polohy na základě nízko-energetických zaří-
zení s Bluetooth. Tento způsob se hodí například pro navigaci v budovách, které jsou
touto technologií vybaveny.

S přihlédnutím k potřebám aplikace jsem zvolil standardní lokalizaci, neboť potřebuji
zjistit co nejpřesnější polohu vzhledem k poloze podniku. Energetická náročnost není v tomto

7Dostupný z https://itunes.apple.com/us/app/json-accelerator/id511324989.
8Application Programming Interface – poskytuje rozhraní aplikačního serveru, tedy koncové body.
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případě kritická, protože dotaz na polohu není prováděn kontinuálně, ale pouze nárazově při
spuštění aplikace nebo když si to uživatel vyžádá obnovením dat.

V poslední verzi iOS 8 došlo k výrazným změnám v konceptu ochrany osobních údajů
uživatele, což zasáhlo i polohové služby. Jakmile chce aplikace poprvé začít zjišťovat polohu
mobilního zařízení, je uživatel dotázán, zda s tímto souhlasí. V případě, že aplikace pou-
žívá i sledování polohy na pozadí, může uživatel určit, zdali aplikace může zjišťovat polohu
vždy nebo pouze pokud je spuštěna. Celý tento mechanismus přináší více bezpečnosti pro
uživatele, avšak i mnohem více práce pro vývojáře, neboť výzva o povolení se zobrazí pouze
poprvé. Pokud uživatel lokační služby zakáže, může je znova povolit pouze v obecném na-
stavení iOS pod záložkou dané aplikace. Proto je teď velmi důležité začít polohové služby
používat až v nevyhnutelném okamžiku, aby ji uživatel předčasně nezakázal.

4.2.4 Notifikace

Notifikace slouží ke krátkému oznámení nějaké informace, když je aplikace suspendována
na pozadí. S příchodem iOS 8 je možné vytvořit také interaktivní notifikace, které dovolují
uživateli reagovat specifickým způsobem. Existují dva typy notifikací [13]:

• Lokální – Jsou vhodné v případech, kdy v rámci aplikace dojde k události, kterou je
nutné oznámit uživateli, i když je aplikace neaktivní nebo na pozadí.

• Push – Jsou opakem lokálních notifikací a jsou vyvolány vzdáleně serverem. Je jimi
možné přenést až 2KB dat ve formátu JSON (před iOS 8 pouze 256B), stejně jako
aplikaci na malou chvíli probudit, aby mohla přijmout nová data z aplikačního serveru
(v takovém případě pak není uživatel na notifikaci upozorněn, jedna se o tzv. silent
notification).

Pro potřeby aplikace jsem zvolil lokální notifikace, jelikož notifikace upozorňují na neo-
hodnocené pokrmy při odchodu z blízkého okolí podniku, což je lokální událost.

Notifikaci je možné vytvořit instanciací třídy UILocalNotification, která je součástí
knihovny UIKit. Nejprve je nutné specifikovat typ notifikace. Může se jednat pouze o ozná-
mení, zvukové upozornění, odznak nebo jejich kombinaci. Odznak (anlg. badge) se zob-
razuje v pravém horním rohu ikony aplikace ve SpringBoard9 a většinou oznamuje počet
zameškaných notifikací. Obecně lze ale nastavit hodnotu odznaku na libovolnou celočísel-
nou hodnotu. Pak je povinné specifikovat časový okamžik, kdy bude notifikace zobrazena.
Notifikace není uživateli prezentována, pokud je v daný čas aplikace spuštěna na popředí.
S časem souvisí i nutnost nastavení časového pásma. Dále je možné nastavit text, který se
zobrazí nebo zvuk, který se přehraje při příchodu notifikace.

Podobně jako u lokalizace i u notifikací je uživatel při prvním spuštění dotázán, zda mu
může aplikace zasílat upozornění. V případě, že uživatel toto nedovolí, je možné notifikace
zapnout opět jen v nastavení pod záložkou aplikace. Notifikace by se měly používat pouze
v nutných případech. Pokud uživatel shledá, že je jimi zahlcen, notifikace dané aplikace zcela
zakáže a už je s největší pravděpodobností nikdy nepovolí.

9Obrazovka, na které jsou umístěny všechny nainstalované aplikace v mobilním zařízení.
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Kapitola 5

Testování uživatelského rozhraní
aplikace

V této závěrečné kapitole popisuji v první části způsob a průběh testování. Dále analyzuji
a diskutuji získaná data z testování. Představuji největší nedostatky, nápady uživatelů, ale
i kladné připomínky. Na závěr shrnuji získané poznatky a seznamuji s kroky, které bude
nutné podniknout při dalším vývoji aplikace.

5.1 Způsob a průběh testování

Finální testování probíhalo ve dvou fázích, mezi nimiž byl zhruba měsíční rozestup. Tes-
tovací úkoly a otázky byly v obou fázích téměř identické vztahující se především k části
Podniky. Do druhé fáze jsem však na základě konzultace s vedoucím práce doplnil obecnější
otázky, které ověřují pochopení účelu aplikace a umožňují srovnat můj úhel pohledu s úhlem
uživatelů, kteří do projektu nejsou zasvěceni. Podobu dotazníku je možné zhlédnout v pří-
loze B. Dvoufázové testování mi také umožnilo napravit některé největší nedostatky a na
základě druhé fáze vyhodnotit, zda se je podařilo eliminovat. Dále mě zajímalo, jak si stejní
uživatelé s odstupem času povedou tzn. zdali je filozofie rozhraní tak jednoduchá, že si ji po
delší době opět rychle osvojí nebo si ji dokonce pamatují.

Průběh první fáze se od druhé drobně lišil. V první fázi jsem na začátku testu kaž-
dému uživateli sdělil, co může od aplikace očekávat. V druhé fázi nikoliv, ať už se jednalo
o uživatele nového nebo uživatele, který již prošel první fází. V první fázi uživatel nejprve
dostal dvouminutový časový interval na prozkoumání aplikace. V druhé fázi, nejednalo-li
se o nového uživatele, již tento čas neměl k dispozici. Následně byl každý uživatel požádán
o splnění deseti úkolů, které jsem se snažil formulovat tak, aby co nejvíce odpovídaly re-
álným případům užití aplikace. Při plnění jsem měřil čas1 a pozoroval kolikrát se uživatel
spletl, co pro něj bylo matoucí, kde se zasekl, zdali měl problém s pochopením významu
obrazovky či její části nebo jestli nastal nějaký problém s ovládacími prvky. Získané po-
znatky jsem si zaznamenával do záznamového archu. V druhé fázi jsem pak s uživateli vedl
diskuzi o rozhraní a kladl jsem různé otázky vztahující se ke zbytku aplikace. Po splnění
úkolů dostal uživatel dotazník, kde odpovídal na obecnější otázky, na jejichž základě bylo
možné uživatele zařadit do určitých kategorií (věk, zkušenosti, atd.). Z nich pak bylo možné
určit, zdali se jednalo o uživatele, na kterého je tato aplikace cílena.

1Měření času (přesněji dobu potřebnou ke splnění úkolu) jsem zvolil jako hlavní metriku testování.
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Mimo výše popsané testování jsem aplikaci, v rámci vývoje podle metody prototypo-
vání, průběžně ukazoval kolegům, kteří na projektu spolupracují. Získané připomínky jsem
analyzoval a případné problémy jsem se snažil odstranit v rámci dalšího prototypu.

5.2 Analýza získaných dat

Testování jsem v první fázi provedl se dvěma uživateli a v druhé fázi s pěti uživateli, z toho
se třemi novými. Všichni uživatelé byli starší dvaceti let, ale mladší než třicet let. Zastoupeni
byli zkušení uživatelé, kteří používají mobilní aplikace 10x až 50x za den, ale i méně zku-
šení uživatelé. Většina oslovených uživatelů navštěvuje stravovací zařízení 3x týdně a pouze
jeden uživatel si myslí, že se setkal s podobnou aplikací (Foursquare). Všichni oslovení ak-
tivně používají alespoň jednu sociální síť (Facebook), většina však používá dvě (Facebook
a Foursquare). Jeden uživatel by aplikaci používal pouze zadarmo, ostatní by byly ochotni
jednorázově zaplatit 1e2. Na základě těchto informací lze všechny oslovené uživatele zařadit
do cílové skupiny.

Většině uživatelů činilo největší problém nalézt podrobné informace o podniku. Při dvou-
minutovém průzkumu aplikace se k této obrazovce nedostal ani jeden uživatel z první fáze
testování. Ve verzi aplikace pro druhu fázi jsem tento problém řešil a v průběhu testování
již žádný uživatel s nalezením potíže neměl. Dále několik uživatelů nemohlo nalézt prů-
měrné hodnocení pokrmu, pokud se nacházeli na obrazovce s jeho detailem. Tato informace
se na této obrazovce nenachází, ale je nutné se v hierarchii obrazovek vrátit o jednu zpět.
Průměrná doba nalezení této informace se pohybovala kolem 20 sekund.

Tři z pěti uživatelů označili způsob vytvoření nového pokrmu jako velmi jednoduchý
a princip jako očekávaný. Pouze jeden uživatel označil polohu ovládacího prvku pro přidávání
(na konci seznamu pokrmů) jako nevhodnou. Samotné vyfocení pokrmu a jeho pojmenovaní
bylo intuitivní pro všechny uživatele. Průměrný čas potřebný pro vytvoření chybějícího
pokrmu včetně fotografie činil 30 sekund.

Dva uživatelé by přivítali možnost rozčlenění seznamu pokrmů v rámci podniku podle
chodů. S tím souvisí i požadavek jednoho uživatele o možnost filtrovat pokrmy podle ceny
a dalších kritérii, která jsou dostupná v detailu restaurace a ne pouze podle průměrného
hodnocení, které zahrnuje všechna kritéria. Dále by uživatelé uvítali informaci, kolika uži-
vateli byl daný pokrm ohodnocen. Jeden uživatel by více zvýraznil výchozí řazení pokrmů
podle hodnocení, například číslovkou určující pořadí. Dalším přáním pak bylo vyhledávání
pokrmu podle obsažených surovin, zobrazení alergenů, informace o době přípravy pokrmu,
případně informace o celkovém charakteru pokrmu (jestli je zdravý nebo naopak není).

Velmi pozitivně hodnotili uživatelé možnost zobrazení grafu návštěvnosti daného pod-
niku v posledních 30 dnech na obrazovce s podrobnějšími informacemi. Také zobrazení ad-
resy podniku pomocí náhledu na mapu se líbilo třem uživatelům, kteří se o tomto explicitně
zmínili. Uvítali by však, aby bylo možné lépe rozpoznat, že po ťuknutí na náhled lze zobrazit
celou mapu. Dále by přivítali možnost zobrazit fotografie podniku na celé obrazovce.

Seznam stravovacích zařízení se většině uživatelů zdál být přehledný. Všichni uživatelé
pochopili a přivítali způsob řazení podniků od nejbližších po nejvzdálenější. Také shledali
všechny zobrazené informace jako podstatné. Jeden uživatel však poukázal na horší čitel-
nost hodnocení pomocí hvězdiček v některých buňkách. Dva uživatelé by přivítali zobrazení
nejlepšího pokrmu již v rámci buňky popisující podnik.

2Průměrná cena aplikace pro mobilní telefon s operačním systémem iOS byla v dubnu roku 2013 stanovena
na 0,19$ [14].

37



Jako nejméně přehlednou část aplikace označilo nejvíce uživatelů obrazovku Doporučené.
Chyběla jim zde především informace, kde je možné daný pokrm ochutnat a že se jedná
o doporučené pokrmy v blízkosti uživatele. Všichni uživatelé se naopak shodli na přívětivosti
způsobu navigace a celkovém členění aplikace. K obrazovce Neohodnocené, stejně jako Profil
jsem nezaznamenal žádné vážnější nedostatky nebo problémy.

5.3 Výsledné zhodnocení

Rozhraní aplikace je podle oslovených uživatelů přehledné, logicky a hierarchicky členěné
avšak s drobnými nedostatky.

V rámci dalšího vývoje aplikace se budu muset zaměřit především na obrazovku Do-
poručené, kterou uživatelé označili jako nejméně přehlednou. Také způsob řazení pokrmů
v konkrétním podniku bude nutné doplnit o možnost řazení podle dalších kritérií. Dále si
uživatelé přáli u pokrmů informace o alergenech či době přípravy, což vyžaduje podstatnou
změnu rozhraní obrazovky pro vytváření a hodnocení pokrmů, stejně jako úpravu datového
modelu aplikačního serveru.

Uživatelé, kteří se zúčastnili první fáze testování, následně v druhé reagovali na zadané
úkoly pružněji a téměř nechybovali. Z toho je možné vyvodit, že získané zkušenosti z první
fáze přetrvaly a uživatelé je byli schopni i přes některé drobné změny v rozhraní znovu
aplikovat.
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Závěr

Výsledkem mé práce je aplikace pro platformu iOS, jenž disponuje chytrým mechanismem
pro hodnocení pokrmů a jejíž rozhraní i logika respektuje prostředí stravovacího zařízení.
Komunikuje s aplikačním serverem, který dodává téměř veškerá data aplikace. Využívá polo-
hových služeb pro přesné určení nejbližších podniků v okolí. Chytrý mechanismus hodnocení
pokrmu upozorňuje uživatele při odchodu ze stravovacího zařízení na neohodnocený pokrm,
který si uživatel vybral a zkonzumoval. Chybějící pokrm v databázi služby lze snadno vytvo-
řit včetně zachycení vizuální prezentace pokrmu pomocí fotoaparátu. Přihlášení uživatele je
možné provést skrze sociální síť Facebook. V aplikaci je začleněna služba pro analýzu běhu
aplikace na uživatelských zařízeních Fabric. Tyto i další funkce jsem v rámci této práce
v aplikaci realizoval.

Společně s aplikačním serverem a aplikací pro systém Android, je možné tuto službu
pokládat za reálně uplatnitelnou. První ohlasy oslovených uživatelů byly převážně kladné
a většina by tuto aplikaci potažmo službu začala ihned používat. Proto jsme s kolegy od-
hodláni ve vývoji nadále pokračovat i mimo rámec našich bakalářských prací.

V dalším vývoji aplikace i služby bude vhodné plně realizovat a začlenit sociální a gamifi-
kační prvky, které budou uživatele motivovat aplikaci aktivně používat, čímž myslím hlavně
hodnotit a vytvářet, neboť je celá tato služba postavena na uživatelské základně, kterou si
vybuduje. V další fázi bychom také rádi začali spolupracovat, s některým poskytovatelem
denních nabídek, aby bylo možné tyto údaje začlenit do aplikace.

Inspirací pro vznik této služby mi byla zkušenost s některými českými podniky, které
nabízejí svým zákazníkům pokrmy, jejichž kvalita je diskutabilní a často neodpovídá poža-
dované ceně. Na druhou stranu se zde však nachází i menší počet podniků, které nabízejí
nápadité a kvalitní pokrmy za odpovídající cenu. Na závěr si proto přeji, aby se tato situace
i za pomocí této služby změnila (nejlépe otočila) a aby lidé začali více vyhledávat podniky,
ve kterých naleznou kvalitní pokrmy připravované z čerstvých surovin a ne z mražených
polotovarů.
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Příloha A

Obrazovky aplikace

Obrázek A.1: Obrazovka
Podniky

Obrázek A.2: Obrazovka
Nabídka podniku

Obrázek A.3: Obrazovka
Detail podniku
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Obrázek A.4: Spodní část
Detailu podniku

Obrázek A.5: Zobrazení
podniku na mapě

Obrázek A.6: Možnost na-
vigace

Obrázek A.7: Obrazovka
Doporučené

Obrázek A.8: Obrazovka
Detail pokrmu

Obrázek A.9: Detail po-
krmu po volbě „Choose“
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Obrázek A.10: Obrazovka
Hodnocení pokrmu

Obrázek A.11: Spodní část
Nabídky podniku

Obrázek A.12: Obrazovka
Tvorba pokrmu

Obrázek A.13: Obrazovka
Přihlášení

Obrázek A.14: Obrazovka
Odhlášení

Obrázek A.15: Obrazovka
Profil
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Obrázek A.16: Obrazovka
Profil – sledující

Obrázek A.17: Obrazovka
Chybový stav

Obrázek A.18: Obrazovka s
notifikací
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Příloha B

Dotazník k testování

Úkoly

1. Najděte nejbližší stravovací zařízení v okolí. Jaká je jeho vzdálenost od aktuální polohy?

2. Zjistěte průměrné hodnocení libovolného stravovacího zařízení.

3. Zobrazte nabídku pokrmů stravovacího zařízení s názvem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Zjistěte polohu stravovacího zařízení s názvem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Najděte podrobné hodnocení libovolného pokrmu.

6. Ohodnoťte pokrm s názvem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve stravovacím zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Vytvořte chybějící pokrm “Candát” ve stravovacím zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Zobrazte další fotky stravovacího zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Najděte kontaktní telefonní číslo do stravovacího zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a vytočte jej.

10. Najděte průměrné hodnocení pokrmu.

Otázky

1. Co je podle Vás hlavním účelem aplikace? K čemu slouží?

2. Jmenujte nejvýše tři situace, ve kterých byste tuto aplikaci použil/a?

3. Jaké tři informace, které aplikace přináší, byly pro Vás nejpřínosnější a proč?

4. Navrhněte nejvýše další tři vlastnosti, které by pomohly lépe plnit účel aplikace nebo které
Vám chybí.

5. Do které věkové kategorie patříte?

6. Jak často používáte mobilní aplikace?

7. Jak často chodíte do restaurací / stravovacích zařízení?

8. Používáte jiné aplikace pro hledání / objevování stravovacích zařízení? Pokud ano jaké?

9. Používáte aktivně některou z následujících sociálních síti? (Facebook, Twitter, Instagram,
Yelp, Foursquare, Snapseed)

10. Setkal/a jste se někdy s podobnou aplikací?

11. Koupil/a byste si tuto aplikaci za částku 1e?
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Příloha C

Použité knihovny

• BEMSimpleLineGraph – The MIT License
https://github.com/Boris-Em/BEMSimpleLineGraph

• SDWebImage – The MIT License
https://github.com/rs/SDWebImage

• KIImagePager – The MIT License, [editováno]
https://github.com/kimar/KIImagePager

• GoogleWearAlert – The MIT License, [editováno]
https://github.com/AshRobinson/GoogleWearAlert

• AXRatingView – The MIT License, [editováno]
https://github.com/akiroom/AXRatingView

• Fabrics
https://get.fabric.io

• Facebook SDK for iOS
https://developers.facebook.com/docs/ios
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Příloha D

Plakát

Aplikace pro hodnocení kvality 
pokrmů na iOS

ŘEŠITEL: Petr Bobák

VEDOUCÍ: Ing. Vítězslav Beran, Ph.D.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Ústav počítačové grafiky a multimédií

✓ Informace o konkrétních pokrmech 
             (fotografie, hodnocení, cena, rychlost přípravy, komentáře a další)

✓    Inovativní mechanismus hodnocení
            (neobtěžuje uživatele, respektuje prostředí a situaci)

✓ Přehled nejbližších stravovacích podniků v okolí
            (komunikace s vlastním aplikačním serverem)

✓ Sociální a gamifikační prvky
            (princip sledujících a sledovaných, přihlášení pomocí Facebooku a další)

▪ Jazyk Objective-C 2.0
▪ Vývojové prostředí Xcode
▪ Cocoa Touch
▪ UIKit, MapKit a CoreLocation
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