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Abstrakt: Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro speedcubery, která by
obsahovala několik oddělených základních pomůcek k tréninku, ale současně by
umožňovala budoucí rozšíření o nové komponenty. Chtěli bychom také výhledově
dosáhnout portability na různé cílové platformy.

S využitím frameworku Xamarin.Forms jsme implementovali aplikaci pro sys-
tém Android a paralelně také experimentální verzi pro systém Windows, jejímž
smyslem bylo ujistit se o slibované portabilitě, kterou jsme tímto ověřili. Návrh
aplikace navíc díky použití MEF umožňuje snadnou rozšiřitelnost o nové kompo-
nenty pouhým přidáním nového kódu a nevyžaduje modifikaci samotného jádra
aplikace.

Výsledná aplikace umožňuje uživatelům měřit délku řešení hlavolamu pomocí spe-
ciálního timeru s možností odpočtu inspekce, ukládá naměřené časy a zobrazuje
je v přehledné tabulce a v grafu. Poskytuje také metronom s možným měřením
počtu tiků mezi dvěma okamžiky a jejich ukládáním. Dále zobrazuje přehledy
osobních rekordů a umožňuje uživateli zobrazit seznam nadcházejících soutěží
podle různých kritérií. V aplikaci podporujeme několik různých hlavolamů a pro
všechny je k dispozici generátor scramblů. Pro 2×2×2 je navíc dostupný random
state generátor, který využívá zjednodušený Kociembův algoritmus pro nalezení
optimálního řešení náhodného stavu.
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Abstract: The goal of this thesis is to create a mobile phone application for
speedcubers, which would contain several separate basic training tools, but would
also allow future extension with new components. We would also like to achieve
portability to various target platforms in the future.

Using the Xamarin.Forms framework, we implemented an application for the An-
droid system and, in parallel, an experimental version for the Windows system,
the purpose of which was to make sure of the promised portability. In addi-
tion, by using MEF, the design of the application allows easy extensibility with
new components by simply adding new code and does not require modification
of the application core itself.

The resulting application allows users to measure duration of a puzzle solve using
a special timer with possibility to enable an inspection countdown, saves the me-
asured times and displays them in a comprehensible table and graph. It also
provides a metronome with an option to measure number of ticks between two
moments and to store them. Furthermore, it displays personal records and allows
the user to search for upcoming competitions according to various criteria. We
support several different puzzles in the application and a scramble generator is
available for each of them. In addition, we provide a random state generator
for 2×2×2, in which we use a simplified Kociemba’s algorithm to find optimal
solutions of the generated random states.
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1. Úvod
Speedcubing je disciplína, ve které se lidé snaží v co nejkratším čase vyřešit

Rubikovu kostku nebo některý z podobných hlavolamů. Po celém světě existuje
velká komunita příznivců a každoročně se pořádá velké množství soutěží.

Pokud se chce speedcuber, tedy osoba věnující se speedcubingu, výrazně zlepšit
v této disciplíně, musí tomu věnovat mnoho času. Nestačí se pro každý hlavolam
naučit některou ze složitějších metod skládání a jen si pamatovat přesné postupy.
Speedcubing je mnohem komplexnější a je nutné zdokonalit se ve více oblastech.
Jedná se o zdlouhavý proces, který mohou výrazně urychlit různé nástroje vyu-
žívané při tréninku. Tyto nástroje je často možné využívat v podobě aplikací pro
mobilní telefony.

Cílem této bakalářské práce je vyvinout mobilní aplikaci, která by speedcu-
berům poskytovala velké množství pomůcek k tréninku, a tím nahrazovala také
některé nástroje používané na soutěžích. Aplikaci pojmenujeme uCube1. Abychom
si mohli detailněji stanovit požadavky a cíle této práce a také abychom získali lepší
přehled o tématu, představíme si nyní, jak probíhají soutěže ve speedcubingu, jaké
nástroje jsou pro speedcubera stěžejní při tréninku a jaké jsou stávající mobilní
aplikace.

1.1 Průběh soutěže
Soutěže ve speedcubingu probíhají tak, že soutěžící je zavolán, usazen ke stolu

a je před něj předložen zamíchaný hlavolam. Od této chvíle se začne počítat
tzv. inspekce, ta trvá maximálně 15 sekund a během ní je možné si prohlédnout
hlavolam a předem rozmyslet řešení. Na vše dohlíží některý z organizátorů, který
současně upozorňuje na uplynutí 8 a poté 12 sekund inspekce. Nejpozději do
uplynutí inspekce je potřeba zahájit měření na speciálních stopkách. Po zahájení
měření nastává čas pro samotné vyřešení hlavolamu a poté se opět zastaví stopky.

Pořadí soutěžících není určeno čistě jedním časem. V jednom soutěžním kole
probíhá celkem 5 pokusů o složení a z nich se počítá průměr označovaný jako Ao5
(z anglického Average of 5), kdy se z daných 5 pokusů vyškrtne nejlepší a nejhorší
čas a zbylé tři se zprůměrují. Podle této hodnoty pak vzniká pořadí. Navíc může
mít soutěž několik kol, kdy se z každého kola vybere jen určitý počet soutěžících
(podle pořadí), kteří postoupí do kola dalšího.

Výsledkem pokusu o vyřešení nemusí být jen samotný čas. Pokud je z libo-
volného důvodu pokus neplatný, je označený jako DNF (z anglického Did Not
Finish). Důvodem pro neplatnost může být např. překročení času inspekce –
speedcuber nestihl do uplynutí inspekce spustit stopky a tím zahájit řešení hla-
volamu. Dále také, pokud se speedcuber úspěšně pustil do řešení, ale zastavil
měření času na stopkách, když nebyl hlavolam vyřešený. Z tohoto pravidla je je-
diná výjimka – jestliže byl čas zastaven a k úplnému vyřešení hlavolamu zbývalo
provést jediný tah, tedy otočení jediné strany hlavolamu by ho vyřešilo, není po-
kus označen jako DNF, ale považuje se za platný. K původnímu času je pouze

1Z anglického „You Cube“, kde sloveso „to cube“ znamená provádět činnost řešení Rubikovy
kostky a podobných hlavolamů.
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přičtena penalizace 2 sekundy, která se označuje zjednodušeně jako +2.
Důležité je, že všichni soutěžící mají ve stejném pokusu stejného kola za-

míchaný hlavolam do stejného stavu, aby soutěž byla spravedlivá. Předem se
tedy vygeneruje posloupnost tahů, tzv. scramble, kterou se hlavolam uvede do
zamíchaného stavu. Soutěžící odevzdají své hlavolamy organizátorům ještě před
zahájením kola a ti je zamíchají podle daných scramblů.

Ačkoliv existuje velké množství hlavolamů, pouze některé jsou tzv. oficiální,
tedy se v nich konají soutěže zaštiťované WCA, World Cube Association [1]. Ně-
které hlavolamy mají více různých soutěžních kategorií, kromě obvyklého skládání
také např. skládání jednou rukou, poslepu nebo nohama.

1.2 Tréninkové nástroje pro speedcubing
Speedcubeři věnují hodně času tréninku na soutěže. Aby byl trénink co neje-

fektivnější, uplatní se řada nástrojů a pomůcek. Všechny stěžejní nástroje, které
lze používat ve formě aplikace pro mobilní telefony, si nyní probereme, neboť
některé z nich by měly být nakonec také součástí naší mobilní aplikace.

Timer

V soutěžích, a celkově ve speedcubingu, je důležitý čas. K jeho měření se
používají speciální stopky, tzv. timer (také označovaný jako časomíra). Timer má
2 dotykové plochy, každou na jedné straně od displeje zobrazujícího měřený čas.
Pro lepší představu se lze podívat na obrázek 1.1. Na každou z ploch se pokládá
jedna ruka. Je potřeba dotýkat se těchto ploch současně, a to po delší dobu,
zhruba 0,5 s. Teprve po uplynutí této doby je možné spustit měření puštěním
alespoň jedné plochy. V tuto chvíli se může speedcuber pustit do řešení hlavolamu.
Po vyřešení je potřeba zastavit měření času opět dotykem obou ploch současně.

Obrázek 1.1: Ukázka ovládání timeru pomocí dvou dotykových ploch, převzato
ze stránky e-shopu [2]
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Tímto způsobem je zajištěno, že ještě před samotným řešením hlavolamu jsou
obě ruce položené na timeru. Tak jsou podmínky stejné pro všechny soutěžící,
protože mají na začátku obě ruce stejně daleko od hlavolamu. Současně je tím
přesně určen okamžik, kdy měření času končí – až po umístění obou rukou zpět
na timer.

Ne každý chce investovat do oficiálního timeru a také ne vždy a všude se timer
dá nosit s sebou. Proto existuje velké množství aplikací pro mobilní telefony, které
mají nahradit právě takový fyzický timer. Jeho ovládání je v nich často zjednodu-
šeno na jediné tlačítko, ale některé aplikace se snaží co nejvíce zachovat vlastnosti
fyzického timeru např. tím, že se ovládá dvěma tlačítky. Takto se bohužel timer
nedá plně nahradit. Ovládání pomocí tlačítek, i kdyby byly dvě, vyžaduje jiné
zacházení. Tlačítka jsou malá, je potřeba se přesně trefit, často pouze využitím
prstů. Oproti tomu dotykové plochy na fyzickém timeru jsou větší a po krajích ce-
lého zařízení, takže se jich stačí dotknout libovolně velkou částí dlaně. V podstatě
stačí jen spustit ruce dolů zhruba správným směrem.

I přes zmíněné nevýhody má ovšem timer v podobě mobilní aplikace jednu
zásadní výhodu – možnost dodání dalších funkcí, které fyzický timer nemá. Mezi
ně může patřit přidání odpočtu inspekce (a hlasového upozornění jako od roz-
hodčích na soutěži), zapamatování časů, automatické počítání statistik (Ao5, ale
i další) apod.

Způsoby míchání hlavolamu

K tomu, abychom mohli začít hlavolam řešit, ho potřebujeme nejprve zamí-
chat. I na takto zdánlivě jednoduchou věc, existuje několik postupů, které si nyní
rozebereme.

Pravděpodobně nejvíce zřejmou možností je aplikovat na hlavolam určitý po-
čet náhodných tahů. Tímto způsobem ovšem nedostaneme rovnoměrné rozložení,
tedy neplatí, že by každý možný stav hlavolamu nastal se stejnou pravděpo-
dobností. Jak bylo ovšem pozorováno týmem z Monash University [3], s větším
počtem tahů se dá rovnoměrnému rozložení dostatečně přiblížit.

Pokud si speedcuber míchá kostku jen tak náhodně v ruce, čímž aplikuje na
kostku náhodné tahy, nejsou tahy až tak náhodné, jak by se na první pohled
mohlo zdát. V několika příspěvcích na fórech [4] speedcubeři uvádí, že pozorují
tendence používat některé tahy častěji než jiné, pokud míchají kostku ručně.
Někdy dokonce podvědomě opakují celé sekvence tahů. Při míchání tedy uplatňují
určité vzory, čímž se nejedná o doopravdy náhodně zvolené tahy.

Statisticky nejlepším řešením je způsob, kdy se ze všech možných stavů hla-
volamu vybere náhodně jeden a ten se poté bude řešit. Takto je zaručeno rovno-
měrné rozdělení pravděpodobností stavů.

Generátor scramblů

Všechny zmíněné způsoby zamíchání hlavolamu lze provádět ručně (v případě
náhodného stavu je možné hlavolam rozložit na jednotlivé dílky a poté náhodně
sestavit). Ovšem lepší je použít tzv. generátor scramblů, tedy program, který
vrátí rovnou scramble, posloupnost tahů, které je potřeba aplikovat na vyřešený
hlavolam, a tím získat zamíchaný stav. Scramble může získat výše zmíněnými
způsoby a podle toho rozlišujeme obecně 2 kategorie scramble generátorů:
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1. Random sequence generátory, které postupně generují náhodné tahy, do-
kud jich není předem určený počet. Poté tuto poslupnost tahů vrátí jako
scramble.

2. Random state generátory, které nejprve náhodně zvolí stav hlavolamu, poté
najdou řešení tohoto stavu a nalezené řešení invertují, čímž dostanou po-
sloupnost, která vyřešený hlavolam uvede do původně vygenerovaného stavu.
Tato posloupnost je poté použita jako scramble.

Random state generátor má navíc tu výhodu, že je tímto způsobem možné ge-
nerovat posloupnosti pro vybranou podmnožinu stavů. Např. používá-li speedcu-
ber k řešení Rubikovy kostky metodu, která postupuje vrstvu po vrstvě, a chce-li
trénovat pouze poslední vrstvu, může využít generátor, který vrací scrambly mí-
chající pouze poslední vrstvu.

Pro random state generátory je důležité, aby měl hlavolam rozumně velký
stavový prostor. Pro více stavů je již výpočetně náročné hledání řešení stavu.
Proto také oficiální generátory scramblů, které se používají na soutěžích, generují
náhodný stav jen pro některé hlavolamy, pro zbylé generují náhodnou posloupnost
tahů.

Sada algoritmů

Při skládání hlavolamu se vždy postupuje ve fázích, bez ohledu na to, jaká je
skutečně používaná metoda. V každé fázi nastává jeden z několika stavů, který
je potřeba vyřešit a tím přejít do další fáze. Některé fáze mohou mít velký sta-
vový prostor, ale současně sestávají z menších jednodušších kroků. Takové fáze se
řeší čistě intuitivně, bez přesně daného postupu. Ovšem jiné fáze mohou mít jen
maximálně desítky možných stavů, které jsou ovšem náročnější na vyřešení. V ta-
kových fázích je lepší zapamatovat si pro každý možný stav přesně posloupnost
tahů, která jej řeší. Těmto posloupnostem tahů se říká algoritmy.

Speedcuber si potřebuje zapamatovat velké množství algoritmů, pokud chce
dosáhnout opravdu dobrých časů. Pomůckou při učení může být přehledná data-
báze algoritmů, kam by si speedcuber mohl ukládat používané algoritmy společně
s obrázkem stavu hlavolamu, ke kterému daný algoritmus patří. Navíc se hodí
možnost rozdělovat algoritmy do kategorií, např. podle fáze. Může být užitečné
mít pro jeden stav uložených více různých algoritmů, kdy se každý hodí za jiné
situace a při řešení z jiné strany.

Pak je možné kdykoliv si vyhledat zapomenutý algoritmus, přidat algoritmy
k naučení a postupně označovat ty již naučené, nebo si procvičovat všechny al-
goritmy z jedné kategorie.

Metronom

Pro dosažení co nejkratšího času je klíčová plynulost otáčení. Není dobré rychle
provést nějakou sekvenci tahů, ale poté se dlouho rozhlížet po hlavolamu a hledat
další tah. Lepší je otáčet o něco pomaleji, ale již během řešení jednoho problému
přemýšlet, jak poté navázat řešením dalšího. Plynulost otáčení se dá trénovat
s metronomem. Nastaví se tempo, které není příliš rychlé, aby s každým tikem
mohl být proveden jeden tah na hlavolamu a žádný tik nebyl vynechán (nebyl
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by při něm proveden žádný tah), ale ani příliš pomalé, aby byl speedcuber nucen
promýšlet všechny akce dopředu. Jakmile zvolené tempo již nepředstavuje žádnou
výzvu, přejde se k rychlejšímu.

Interaktivní 3D model

Pokud zrovna z libovolného důvodu nemá speedcuber u sebe fyzický hlavo-
lam, hodí se mít alespoň mobilní aplikaci s interaktivním 3D modelem, kde by
bylo možné na hlavolam aplikovat různé tahy. Navíc by tam mohl být rovnou
zabudovaný generátor scramblů s možností zamíchat hlavolam. Další užitečnou
funkcí by mohlo být nacházení a rovnou zobrazení optimálních řešení různých
stavů v různých fázích řešení hlavolamu.

Taková pomůcka dobře poslouží, pokud si chce speedcuber něco vyzkoušet,
prohlédnout si, jak přesně se na hlavolamu projevují různé tahy, a tím také algo-
ritmy, nebo si jen tak hrát.

Další tréninkové pomůcky

Při tréninku se dobře využijí také různé aplikace, které speedcubera cvičí,
jak co nejrychleji rozpoznat stav kostky. Je důležité dokázat ihned poznat, jaký
algoritmus je potřeba použít, a otáčení hlavolamu zbytečně zdržuje. Z těchto
pomůcek je např. možné naučit se správně určit stav jen při pohledu na dvě
strany, tedy není vůbec potřeba hlavolam otáčet.

A když už se speedcuber se všemi zmíněnými pomůckami dostatečně zlepšil,
hodí se mu snadný přístup k seznamu nadcházejících soutěží.

1.3 Konkurenční aplikace
Velké množství nástrojů zmíněných v předchozí sekci lze nahradit aplikacemi

v mobilním telefonu, které umožňují snadné použití kdekoliv. Několik takových
aplikací si nyní projdeme, zmíníme, co je na nich dobré a co jim naopak chybí.
Tak budeme moci lépe stanovit požadavky a cíle práce.

Jelikož jsme neměli k dispozici žádné zařízení s iOS, nebylo možné vyzkoušet
aplikace určené pro tento systém. V popisech takových aplikací jsme vycházeli
z informací a obrázků uvedených v App Store.

Většina stávajících aplikací zastupuje pouze timer spolu s dodatečnými funk-
cemi. Mezi tyto funkce patří např. ukládání časů, možnost zobrazit časy v se-
znamu, možnost označit čas jako DNF nebo +2, počítání průměrů, generování
scramblů. Všechny tyto funkce jsou pro speedcubera velmi užitečné a jsou již
považované téměř za samozřejmé. Pokud některá ze zmíněných aplikací obsahuje
timer a není-li uvedeno jinak, obsahuje také tyto základní funkce.

Je důležité brát v potaz, že aplikace jsou popisovány v takovém stavu, v jakém
byly v době vzniku této práce (červenec 2019). V tu dobu se na jejich základě
rozhodovalo o podobě práce a právě tento stav byl tedy rozhodující při určování
požadavků a cílů. Pokud se ovšem aplikace mezitím výrazně změnila, bude toto
uvedeno v poznámce pod čarou.
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Nano Timer
Nano Timer [5], jehož autorem je Nicolas Aubinet, je aplikace pro mobilní

telefony se systémem Android. Obsahuje velmi propracovaný timer se spoustou
funkcí navíc. Naměřené časy se ukládají a je možné prohlížet si jejich seznam.
Automaticky se počítají základní průměry jako Ao5 nebo Ao12 (Average of 12
se počítá stejným způsobem jako Ao5, ale celkem z 12 časů). Zvlášť se zobrazují
také doposud nejlepší výsledky. Výsledné časy se dají označit jako DNF nebo +2.

Timer má navíc možnost měřit více kroků najednou. Např. metoda CFOP [6],
často používaná pro skládání Rubikovy kostky, má celkem 4 fáze. Tento timer
podporuje rozdělení přesně podle této metody. Spustí se jako obvykle, ale místo
zastavení až po úplném vyřešení kostky se po vyřešení každé fáze zvlášť do-
tkneme dotykové obrazovky, čímž se uloží aktuální čas, ale timer běží dál. Teprve
při čtvrtém dotyku, tedy po poslední fázi, se měření zastaví. Toto umožňuje zjis-
tit přesně, kterou fázi je potřeba zlepšit. Bohužel není možné změnit počet ani
označení kroků dle jiné metody než CFOP.

Nano Timer je velmi dobře konfigurovatelný, umožňuje zvolit si z několika
možných režimů inspekce, což můžeme vidět také na obrázku 1.2 uprostřed.

Obrázek 1.2: Snímky obrazovky z aplikace Nano Timer zachycující obrazovku
timeru (vlevo), možnosti inspekce (uprostřed) a seznam placených funkcí (vpravo)

Aplikace také zobrazuje scrambly a pro některé hlavolamy (3×3×3, 2×2×2,
square-1 a pyraminx) nabízí možnost využít scrambly z random state generátorů.
Při spuštění aplikace se předgeneruje 50 takových scramblů pro Rubikovu kostku.

Základní verze aplikace je zdarma, neobsahuje ovšem mnohé užitečné funkce,
které jsou pouze v placené verzi aplikace. Mezi nimi je např. zobrazení časů spolu
s průměry v grafu a možnost exportovat výsledky do souboru.2 Na obrázku 1.2

2Toto platilo v době zahájení bakalářské práce. V době dokončování práce (duben 2020) je
graf i export součástí základní neplacené verze.
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vpravo můžeme vidět okénko upozorňující na tuto skutečnost.
Značným nedostatkem aplikace je její vzhled, převážně míra zaplnění hlavní

obrazovky s timerem, která působí nepřehledně a rušivě, jak je zobrazeno na
obrázku 1.2 vlevo. Nicméně funkcionalita může posloužit jako dobrá inspirace
pro naši vytvářenou aplikaci.

Cube Timer
Cube Timer [7], který vyvinul Mateus Fiereck, je aplikací pro mobilní telefony

se systémem Android. Sestává především z timeru a velkého množství k němu
dodaných funkcí, např. podpora inspekce, ukládání naměřených časů, zobrazení
jejich seznamu, počítání velmi detailních statistik, možnosti označit čas jako DNF
nebo +2, generování scramblů.

Oproti Nano Timeru má hezkou, jednoduchou obrazovku s timerem, jak je
vyobrazeno na obrázku 1.3 vlevo. Také umožňuje manuální zadání nového času
skrz přehledné pop-up okno, které můžeme vidět na obrázku 1.3 uprostřed. Umí
zobrazit výsledky v interaktivním grafu (po vybrání vrcholu se zobrazí detaily).

Jak lze vidět na obrázku 1.3 vpravo, aplikace má funkci zobrazení seznamu
nadcházejících soutěží s možností filtrovat je podle země konání. Tím vyniká nad
ostatními.

Podporuje velké množství jazyků, mimo jiné také češtinu.
Jedná se ze všech stran o velmi povedenou aplikaci, vzhledem i funkcemi,

a mohla by sloužit jako dobrá inspirace pro naši práci.

Obrázek 1.3: Snímky obrazovky z aplikace Cube Timer zachycující stránku timeru
(vlevo), okénko pro manuální zadání času (uprostřed) a seznam nadcházejících
soutěží (vpravo)
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Twisty Timer
Twisty Timer [8], jehož autorem je Ari Nero, je další velmi povedená aplikace

pro mobilní telefony se systémem Android. Stejně jako předchozí Cube Timer má
v sobě zabudovaný timer s rozšiřujícími funkcemi – ukládání časů, zobrazování
časů, podpora inspekce, možnost přidat k času DNF nebo +2, počítání statistik,
generování scramblů.

Podobně jako Cube Timer má hezkou, čistou obrazovku timeru. Také podpo-
ruje češtinu, ale zatím jen částečně, pár textů je stále v angličtině.

Oproti předchozím umožňuje přímo na stránce timeru zobrazení nápovědy pro
optimální vytvoření kříže nebo rozšířeného kříže (první fáze metody CFOP). Na-
víc zobrazuje síť hlavolamu zamíchaného podle zobrazeného scramblu pro rychlou
kontrolu, zda byl scramble aplikován na hlavolam správně. Toto vše je vidět na
obrázku 1.4 vlevo.

Obrázek 1.4: Snímky obrazovky z aplikace Twisty Timer zachycující stránku
timeru (vlevo), graf naměřených výsledků (uprostřed) a volbu algoritmů k pro-
cvičení (vpravo)

Naměřené časy zobrazuje ve velmi hezkém grafu, jak je znázorněno na ob-
rázku 1.4 uprostřed. Jsou v něm také barevně zaneseny průměry Ao5 a Ao12.

Narozdíl od předchozích aplikací má k timeru navíc databázi algoritmů pro
OLL a PLL (dvě poslední fáze metody CFOP). Nelze ovšem přidávat vlastní
kategorie algoritmů, jen měnit stávající algoritmy. Umožňuje také trénovat tyto
algoritmy tak, že vygeneruje speciální scramble, který uvede kostku do stavu těsně
před OLL nebo PLL. Uživatel si může vybrat, které stavy chce takto procvičovat
v nabídce zobrazené na obrázku 1.4 vpravo.

Tato aplikace je velmi dobrou inspirací pro timer a databází algoritmů, které
by se daly podobně implementovat také v naší práci. Především pomůcka pro
procvičení OLL a PLL je velmi zdařilá, neboť je dobře oddělená od samotného
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timeru, ale má podobné rozhraní – také umožňuje měřit časy, ukládat výsledky
apod.

Badmephisto’s Speedcubing 2
Badmephisto’s Speedcubing 2 [9] je již druhou aplikací se stejným zaměřením

od Martina Ivanco. Tato aplikace je pro mobilní telefony se systémem Android.
Hlavním účelem aplikace je poskytnout algoritmy pro OLL a PLL. Na ob-

rázku 1.5 vlevo a uprostřed je vidět jejich seznam v aplikaci. Nelze ovšem nijak
změnit poskytnuté algoritmy, ani přidávat své vlastní.

Aplikace má spíše poskytnout sadu rozumných algoritmů úplným začáteč-
níkům, kteří zatím nemají žádné své oblíbené. Ke každému algoritmu je navíc
krátký popis, jak si ho co nejsnáze zapamatovat. Toto je vidět na obrázku 1.5
vpravo.

Kromě databáze algoritmů obsahuje aplikace také pomůcku vysvětlující no-
taci, tedy označení jednotlivých stran Rubikovy kostky pomocí jednoho písmene.

Součástí je také jednoduchý timer. Pro spuštění má dvě velká tlačítka, čímž
se snaží přiblížit fyzickému timeru. Nepodporuje ovšem inspekci a k samotnému
měření času dodává jen málo funkcí. Pouze počítá pár statistik, ale nezobrazuje
seznam všech časů ani neposkytuje žádné pokročilé možnosti.

Obrázek 1.5: Snímky obrazovky z Badmephisto’s Speedcubing 2 zachycující se-
znam OLL algoritmů (vlevo), seznam PLL algoritmů (uprostřed) a detail zvole-
ného algoritmu (vpravo)

Rubik’s Cube OLL/PLL Trainer
Rubik’s Cube OLL/PLL Trainer [10], jehož autorem je Dennis Hafemann,

je aplikací pro mobilní telefony se systémem Android. Je zaměřen na zlepšení
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poslední vrstvy, tedy posledních dvou fází v metodě CFOP pro řešení Rubikovy
kostky.

Nejdůležitější částí je tréninková pomůcka pro OLL a PLL, kdy si uživatel
zvolí, zda chce procvičovat OLL, PLL, nebo obojí. Následně se zobrazují obrázky
různých stavů kostky, které vyřeší některý z algoritmů, a uživatel musí co nej-
rychleji určit, který algoritmus to je, a provést ho na kostce.

Aplikace navíc obsahuje povedenou databázi algoritmů. Součástí je již předpři-
pravený seznam pro PLL a OLL algoritmy, který je vidět na obrázku 1.6 vlevo. Po
rozkliknutí algoritmu se zobrazí více informací, jak je znázorněno na obrázku 1.6
uprostřed.

Obrázek 1.6: Snímky obrazovky z Rubik’s Cube OLL/PLL Trainer zachycující
seznam kategorií OLL algoritmů (vlevo), detail zvoleného OLL algoritmu (upro-
střed) a detail uživatelem zadaného algoritmu (vpravo)

Uživatel má také možnost přidávat do databáze vlastní algoritmy a rozdělo-
vat je do složek. Po zvolení se ukáže hezký přehled tahů, ten je také vidět na
obrázku 1.6 vpravo, ale nelze přímo k algoritmu dodat nějaký vlastní obázek,
např. obrázek stavu, jako je tomu u dodaných algoritmů. Aplikace dává také
možnost vytvořit PDF ze zadaných algoritmů.

Je třeba dát si pozor na to, že po zadání vlastního algoritmu ho může sama
aplikace změnit – tahy prostředních vrstev nahrazuje dvěma tahy, nejprve tahem
dvou vrstev najednou, poté tahem jedné vrstvy. Jsou to ekvivalentní úpravy, ale
výrazně mění pochopení toho, jak přesně se algoritmus aplikuje na kostku.

Aplikace má také jednoduchý timer se standardními funkcemi, zobrazuje také
graf časů. Jeho ovládání ovšem není příliš povedené. Podporuje inspekci, ale ne-
příliš vhodným způsobem. V průběhu inspekce nelze rovnou zahájit měření času
a řešení hlavolamu, jako je tomu na soutěžích. Je třeba počkat, až inspekce do-
běhne, pak se zobrazí rozhraní pro spuštění měření, nebo inspekci přeskočit speci-
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álním tlačítkem. I po doběhnutí inspekce je ovšem možné libovolně dlouho počkat,
než spustíme měření. Tím inspekce postrádá smysl.

Všechny zmíněné funkce jsou jen pro Rubikovu kostku, jiné hlavolamy nejsou
podporovány.

Ostatní aplikace
V následujícím přehledu uvedeme několik aplikací pro mobilní telefony a ně-

kolik aplikací ve webovém prohlížeči. Výhoda těch v mobilním telefonu je, že se
dají používat kdekoliv bez potřeby internetového připojení. Webové aplikace však
často nabízejí zajímavé funkce, které mobilní aplikace nemají.

Timery v mobilním telefonu

• Finger Timer [11] – Tento timer je pravděpodobně nejlepší imitací fyzic-
kého timeru, vzhledem i velikostí dotykových ploch. Má ovšem jen velmi
málo funkcí. Umí generovat scrambly jen pro kostky o rozměrech 2×2×2
a 3×3×3, neuchovává výsledky mezi jednotlivými spuštěními a počítá jen
Ao5. Více funkcí je v placené verzi, ale ani ta nestačí na jiné konkurenční
aplikace. Zajimavostí je ovšem možnost propojit mobilní telefon skrz apli-
kaci s počítačem, kdy se v prohlížeči zadá adresa a poté se může zobrazit
měřený čas přímo na monitoru.

• ChaoTimer [12] – ChaoTimer je timer se standardními funkcemi, ale je
velmi minimalistický. Stránka s timerem neobsahuje vůbec žádná tlačítka.
Vše se ovládá pomocí gest na dotykové obrazovce.

• FiveTimer [13] – FiveTimer je timer původně pro iOS, později také pro
Android, nicméně pro obě platformy je placený. Nejvíce vyniká grafickým
znázorněním pořadí v seznamu časů – u každého času je řádek vyplněn
barvou v poměru k nejlepšímu a nejhoršímu času. Pro lepší představu se lze
podívat na obrázek 1.7 vlevo.

• Speedcubing Timer [14] – Tato aplikace od Alvis Software je jednoduchý
timer, který nijak zvlášť nevybočuje.

Timery ve webovém prohlížeči

• csTimer [15] – csTimer patří ve speedcuberské komunitě mezi nejdopo-
ručovanější webové timery. Má hezký moderní vzhled, spoustu nastavení,
podporuje velké množství hlavolamů a obsahuje také různé pomocné na-
stroje, např. metronom. Umožňuje generovat také scrambly, které uvedou
hlavolam do různých speciálních stavů (např. takových, kdy je již vyřešena
jedna nebo více fází z některé metody skládání hlavolamu). Umí navíc pra-
covat s inteligentními kostkami, které se připojují přes Bluetooth. Velká
výhoda csTimeru je možnost offline použití přímo v mobilním telefonu jako
tzv. PWA [16].

• qqTimer [17] – Tento timer je dalším často doporučovaným timerem v pro-
hlížeči. Umí generovat scrambly pro obrovské množství hlavolamů a také
různé podmnožiny scramblů podobně jako již zmíněný csTimer.
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• 3SetTimer [18] – Jedná se o velmi minimalistický timer bez rušivých ele-
mentů kolem. Kromě scramblů, které zamíchají celý hlavolam, podporuje
velké množství podmnožin scramblů, které uvedou hlavolam do něčím spe-
ciálního stavu (podobně jako již zmíněný qqTimer, ovšem ještě více mož-
ností).

• Speedcube.app [19] – Tato webová aplikace obsahuje jednoduchý timer s moc
hezkým designem. Zatím podporuje z hlavolamů pouze Rubikovu kostku.
Čím ovšem vyčnívá, je barevné odlišení různých vrstev tahů ve scramblech,
to můžeme vidět na obrázku 1.7 vpravo dole.

• Cubemania.org [20] – Cubemania.org je především soutěžní timer. Lze si
založit účet a poté skládat s timerem. Účty jsou veřejné, tedy si kdokoliv
může zobrazit naše rekordy. Navíc se počítají také globální žebříčky uži-
vatelů. Na výběr jsou všechny oficiální hlavolamy a soutěžní kategorie. Na
obrázku 1.7 vpravo nahoře můžeme vidět hezký přehled aktivity ve stejném
stylu, jaký známe z GitHubu.

Obrázek 1.7: Snímky obrazovky zachycující seznam časů v aplikaci FiveTimer
(vlevo, převzato z AppStore [13]), záznam aktivity v Cubemania.org (vpravo na-
hoře) a scramble s barevně odlišenými vrstvami ve Speedcube.app (vpravo dole)

Databáze algoritmů v mobilním telefonu

• The Cube Index [21] – Tato mobilní aplikace představuje jednoduchou da-
tabázi algoritmů, nedává ovšem možnost přidávat vlastní algoritmy nebo
jakýmkoliv způsobem měnit stávající. Slouží spíše jako zdroj algoritmů pro
začátečníky. Oproti jiným obsahuje také algoritmy pro F2L (druhá fáze
metody CFOP). Součástí je i velmi jednoduchý timer.
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Databáze algoritmů ve webovém prohlížeči

• AlgDb.net [22] – Toto je nejpoužívanější databáze algoritmů. Je užitečná
především při hledání lepších algoritmů pro konkrétní případ. Algoritmy
jsou v ní přehledně roztříděné. Bohužel zatím podporuje jen hrstku hlavo-
lamů.

3D modely v mobilním telefonu

• RBKube [23] – RBKube je velmi povedený simulátor velkého množství hla-
volamů pro Android. Bohužel byl už stažen z Google Play.

• MagicCube [24] – MagicCube obsahuje 3D model Rubikovy kostky, který
je možné nechat zamíchat a následně řešit. Kostka je v bezsamolepkové
podobě a je velmi realistickým modelem kostky používané na speedcubing.

3D modely ve webovém prohlížeči

• Twisty Polyhedra [25] – Tato webová aplikace obsahuje velké množství 3D
modelů hlavolamů, které si lze nechat zamíchat a následně je řešit.

Pomocné nástroje v mobilním telefonu

• ScrambleMe [26] – ScrambleMe je mobilní aplikace podporovaná na systé-
mech Android i iOS. Umožňuje pouze generovat a následně sdílet scrambly
pro všechny oficiální hlavolamy.

Pomocné nástroje ve webovém prohlížeči

• Kuebiko Cubing [27] – Tato aplikace umožňuje nahrát seznam časů vyex-
portovaný z některého z podporovaných timerů a nechat si z něj zobrazit
detailní analýzu.

• Coracle Lookahead Drill [28] – Jedná se o jednoduchou pomůcku, s pomocí
které se lze naučit co nejrychleji rozpoznat, o který rohový dílek se jedná
jen při pohledu na dvě ze tří stran (ze dvou viditelných barev dílku odvodit
třetí skrytou).

• Algorithm Translator [29] – Tento nástroj převádí zadanou posloupnost do
různých podob – např. dokáže posloupnost invertovat, otočit tahy kolem
některé z os hlavolamu nebo získat posloupnost symetrickou podle některé
z os.

• VisualCube [30] – Umožňuje jednoduché generování obrázků různých stavů
hlavolamu v podobě kostky (maximálně o rozměrech 10×10×10). Podpo-
ruje velké množství různých pohledů. Hodí se např. pro vytváření obrázků
k algoritmům.

• alg.cubing.net [31] – Tento nástroj umožňuje vytvářet animace tahů na
kostce. Obsahuje spoustu nastavení, např. zviditelnění jen některých dílků
hlavolamu. Podporuje pouze kostky o maximálním rozměru 17×17×17.
Hodí se pro vizualizaci algoritmů.
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1.4 Požadované funkce
Jak vyplývá z předchozí sekce, většina existujících mobilních aplikací je určena

jen k jedinému účelu, není nijak složená z komponent zajišťujících různé funkce.
A pokud aplikace více funkcí mají, často jsou spojené dohromady, což značně
zhoršuje přehlednost a navigaci. Nejsou tak ani dobře připravené k případnému
dodání další funkcionality.

Speedcuberům by se hodila nějaká aplikace, která by potenciálně mohla obsa-
hovat vše potřebné na jednom místě, přehledně rozčleněné do několika separátních
částí. Naším cílem bude vytvořit takovou aplikaci, pojmenovanou uCube, pro mo-
bilní telefony. Nyní si představíme všechny požadované funkce. V základní imple-
mentaci aplikace, která bude výsledkem této bakalářské práce, nebudou všechny
funkce, které jsme vyjmenovali u jednotlivých konkurenčních aplikací. Nicméně
mělo by být možné v budoucnu snadno přidat i ty.

Obecné

Výsledná aplikace by měla splňovat několik obecných požadavků.

P1 Měla by se skládat z několika komponent, kde každá zapouzdřuje jinou
funkci a komponenty jsou přehledně oddělené. Další komponenty by měly
jít do aplikace snadno přidat.

P2 Měla by podporovat některé z oficiálních hlavolamů, které máme k dispozici
ve fyzické podobě a jsme s nimi tak nejvíce obeznámeni. Podpora pro další
hlavolamy by měla jít snadno přidat.

P3 Měla by pro každý podporovaný hlavolam rozlišovat několik módů, např. pro
skládání jednou rukou, poslepu apod.

P4 Pro aplikaci by měla být vytvořena ikonka, aby byla snadno odlišitelná
od konkurenčních aplikací v případě zveřejnění skrze Google Play nebo
podobný obchod s mobilními aplikacemi.

Timer

Timer je pro speedcubera nejdůležitějším nástrojem, rozhodně by tedy neměl
chybět ani v naší aplikaci. Měl by mít také další základní funkce, které jsou
k dispozici i v konkurenčních aplikacích. Pro komponentu timeru definujeme níže
uvedenou sadu požadavků.

P5 Spouštění a zastavení timeru by se mělo provádět pomocí dvou tlačítek.
Pro spuštění by měl být vyžadován delší dotyk (přesnou délku bude možné
nastavit).

P6 V průběhu měření by měla zůstat obrazovka zařízení rozsvícená.

P7 Timer by měl umožňovat odpočet inspekce ještě před zahájením měření
času. Přítomnost inspekce i její délka by měly být nastavitelné.

P8 Ukládání naměřených výsledků by mělo být oddělené pro každý hlavolam
a mód zvlášť.
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P9 Výsledky by měly být ukládány perzistentně.

P10 Měly by se z naměřených výsledků samy počítat a zobrazovat statistiky –
nejlepší výsledek, nejhorší výsledek, poslední Ao5, nejlepší Ao5, poslední
Ao12, nejlepší Ao12 a další.

P11 Měl by se přímo v komponentě zobrazovat scramble, navíc s možností vy-
generovat jiný.

P12 Alespoň pro podmnožinu podporovaných hlavolamů by se měl zobrazit ob-
rázek scramblu – rozložená síť hlavolamu (podobně jako Twisty Timer).

P13 Měla by být k dispozici možnost označit výsledek jako DNF nebo +2, oko-
mentovat výsledek, modifikovat ho, případně ho úplně smazat.

P14 Komponenta by měla umožňovat manuální přidání výsledku do seznamu,
tedy bez měření (podobně jako Cube Timer).

P15 Měl by se zobrazovat graf výsledků, kde budou zaneseny také průměry Ao5
a Ao12, s možností zvolit počet posledních výsledků, které se v grafu zobrazí
(podobně jako Twisty Timer).

P16 Výsledky by mělo být možné exportovat do souboru. Na výběr by mělo být
několik formátů. Uživatel by měl mít možnost zvolit, zda chce exportovat
do jednoho souboru vše z aktuálního módu, vše ze všech módů aktuálního
hlavolamu, nebo úplně vše.

P17 Měla by existovat možnost importovat do aplikace dříve vyexportované vý-
sledky.

Metronom

Metronom je často opomíjeným, zřejmě také podceňovaným, avšak užitečným
nástrojem. Proto bychom ho chtěli zahrnout také v naší aplikaci. Kromě jeho
základní funkce bychom mu však chtěli dodat i další funkcionalitu, podobnou
jako u timeru. Komponenta s metronomem by tedy měla splňovat níže uvedené
požadavky.

P18 Metronom by měl dávat možnost měnit tempo.

P19 Měla by být k dispozici možnost měřit počet tiků mezi dvěma okamžiky.

P20 Komponenta by měla dále splňovat požadavky P8–P17 společně s timerem.

Generátory scramblů

Součástí aplikace by měly být také scramble generátory, které by se využívaly
pro zobrazení scramblů v timeru a v metronomu. Pro ně máme také určených
několik požadavků.

P21 Pro každý hlavolam, který bude aplikace podporovat, by měl být imple-
mentován alespoň jeden generátor scramblů.
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P22 Alespoň jeden z dodaných generátorů scramblů by měl být random state
generátor.

P23 Aplikace by měla dávat pro každý hlavolam možnost zvolit si jeden z do-
stupných generátorů, jehož scrambly budou zobrazovány v komponentách.

Osobní rekordy

Stejně jako je tomu v Cubemania.org, bychom chtěli uživateli poskytnout pře-
hled osobních rekordů ze všech hlavolamů na jednom místě, aby se nemusel pro-
klikávat nastavením aktuálního hlavolamu, ale měl vše pohromadě. Proto bychom
chtěli dodat komponentu speciálně pro zobrazení osobních rekordů. Ta by měla
splňovat níže uvedenou sadu požadavků.

P24 Pro každý hlavolam a pro každý z jeho módů by měla být zobrazena tabulka
s celkovým počtem časů, nejlepším časem, nejlepším Ao5 a nejlepším Ao12
(podobně jako Cubemania.org).

P25 Měla by být možnost nastavit, zda se budou zobrazovat jen tabulky módů,
ve kterých je alespoň jeden naměřený čas, nebo úplně všechny.

Seznam soutěží

Poslední, velmi užitečnou komponentou, kterou bychom chtěli zařadit, je se-
znam nadcházejících soutěží, podobný jako je k vidění v aplikaci Cube Timer. Na
ten klademe níže uvedené požadavky.

P26 Uživatel by měl mít možnost zobrazit seznam nadcházejících soutěží (po-
dobně jako Cube Timer).

P27 Soutěže by mělo být možné filtrovat podle země konání (podobně jako Cube
Timer).

P28 Další možností by mělo být filtrování dle soutěžních kategorií, které budou
na soutěži probíhat.

1.5 Cíle práce
C1 Vytvořit aplikaci uCube pro mobilní telefony splňující vytyčené požadavky

P1–P28.

C2 Aplikace bude snadno rozšiřitelná, tedy bude umožňovat:

a) snadné přidání podpory pro nové druhy hlavolamů,
b) snadné přidání nových generátorů scramblů,
c) snadné přidání nové funkční komponenty.

C3 Cílovou platformou aplikace bude systém Android.

C4 Aplikace bude umožňovat snadnou budoucí portabilitu na jiné cílové plat-
formy.
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2. Analýza technických řešení
Pro implementaci naší aplikace uCube jsme se rozhodli použít jazyk C#, který

je součástí platformy .NET, neboť s ním má autorka této práce nejvíce zkuše-
ností. Nyní si jen zběžně ukažme, že toto rozhodnutí nepřináší žádné nevýhody.
Chtěli bychom zvolit nějaký hojně používaný a rozšířený jazyk, který je dobře
přístupný a jednoduchý na naučení, aby mohl kdokoliv aplikaci snadno rozšířit,
jak jsme si vytyčili v cíli C2. C# je rozhodně takovým jazykem a je také jed-
ním z nejpoužívanějších objektově orientovaných jazyků vůbec. .NET dnes navíc
podporuje velké množství platforem (Windows, Android, iOS, Linux a další), což
nám umožní maximální portabilitu, která je součástí cíle C4. Klíčová je pro nás
také možnost tvorby aplikací s GUI na všech platformách, což .NET umožňuje.

Ještě než se pustíme do implementace aplikace, musíme učinit několik roz-
hodnutí, jaké technologie použijeme. Důležité je, že bychom chtěli vytvořit neko-
merční projekt, tedy potřebujeme takové technologie, které jsou k použití zdarma.
Přestože jsme si v cíli C3 řekli, že cílíme primárně na systém Android, a všechna
řešení tak budeme testovat na tomto systému, budeme se snažit vybírat knihovny
rovnou tak, aby byly multiplatformní. Abychom se ovšem ujistili o slibované por-
tabilitě, vyzkoušíme vše v základní úrovni na alespoň jedné další platformě – tou
pro nás bude Windows.

V této kapitole si projdeme různé situace, možnosti knihoven a uvedeme, pro
jaké varianty jsme se nakonec rozhodli.

2.1 Volba frameworku
V první řadě bychom si měli zvolit GUI framework, neboť na něm bude záviset

volba dalších knihoven, které budeme potřebovat. Do budoucna bychom chtěli
počítat s možností podpory 3D grafiky, abychom mohli do naší aplikace přidat
také interaktivní 3D modely hlavolamů. Představíme si nyní dva možné přístupy:

1. Mohli bychom použít herní engine Unity [32], který je primárně určený pro
tvorbu aplikací s 3D grafikou. Navíc je portabilní, což by nám pomohlo spl-
nit cíl C4. V základu má ale Unity podporu spíše pro jednodušší uživatelské
rozhraní ve stylu herního menu nebo statistik hráče, chybí přímočará pod-
pora pro aplikace s komplexnějším uživatelským rozhraním. Proto bychom
museli Unity doplnit o nějakou knihovnu pro vytvoření UI – často pou-
žívanou alternativou je knihovna NoesisGUI [33]. Protože se ovšem jedná
o herní engine, probíhá veškerý kód v herní smyčce, která se pravidelně
vykonává několikrát za sekundu. Nad tím je pak vystavěno UI. Naše práce
ovšem bude klasická aplikace řízená událostmi od uživatele, tedy nepotře-
bujeme časté obnovování.

2. Použili bychom framework Xamarin.Forms [34], který je primárně určený
pro vývoj aplikací pro platformy Android, iOS a Windows, nicméně v pre-
view verzi podporuje také další platformy [35], jako je Linux nebo MacOS.
Splňuje tedy portabilitu, kterou vyžadujeme v cíli C4. Uživatelské rozhraní
je možné vytvářet přímo ze C# kódu nebo z přidruženého XAML souboru.
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Jelikož Xamarin.Forms nemají přímočarou podporu pro 3D grafiku, museli
bychom je rozšířit o nějakou knihovnu.

Pro výběr z nastíněných možností je třeba si rozmyslet, že vytváříme aplikaci,
ve které bude jen malá část s 3D grafikou. Na tuto komponentu se ovšem chystáme
do budoucna, v základní implementaci nebude. Aplikace bude navíc určená spíše
pro pokročilejší speedcubery, kteří využijí mnohem více ostatní komponenty, které
vůbec nevyžadují 3D grafiku. Interaktivní model by tak byl jen malou a málo
využívanou částí aplikace. První přístup by ovšem znamenal odlišný pohled, a to
vytvořit 3D hru s aplikačním ovládáním. To je v rozporu s naší ideou, neboť herní
část nemá ústřední roli.

Ačkoliv oba přístupy umožňují portabilitu, každý jiným způsobem. V Unity
se píše veškerý kód jen jednou a portabilitu zajišťuje engine za nás. V Xama-
rin.Forms je to podobné, máme jeden společný projekt, ve kterém můžeme psát
veškeré společné chování. Ovšem navíc máme nezávislé projekty pro jednotlivé
cílové platformy, ve kterých lze snadno definovat platformně specifické chování.
Můžeme se tedy kdykoliv rozhodnout, zda chceme konzistentní vzhled napříč
různými platformami, nebo raději naplno využít nativní prvky. To pro nás před-
stavuje velkou výhodu oproti Unity, které na to není takto dobře připravené.

Použití Xamarin.Forms se zdá jako nejvhodnější, ale ještě než se definitivně
rozhodneme, musíme prověřit, že je dokážeme vhodně doplnit o knihovny pro 2D
a 3D grafiku.

2.1.1 2D grafická knihovna
V aplikaci uCube bychom mohli využít vykreslení 2D grafiky na mnoha mís-

tech. Především požadavky P12 a P15, tedy zobrazení obrázku scramblu a grafu
výsledků, to vyžadují. Pro obojí nám stačí alespoň možnost zobrazit plátno, na
které můžeme kreslit různé základní tvary. Měli bychom si tedy zvolit knihovnu,
která splní naše požadavky, ale navíc bude dostatečně univerzální, aby se hodila
pro budoucí použití v nějakých nově přidaných komponentách.

SkiaSharp [36], knihovna pro 2D grafiku, je Microsoftem doporučována jako
náhrada standardní .NET knihovny System.Drawing, která není k dispozici na
mobilních platformách. SkiaSharp je oproti tomu podporována na všech platfor-
mách, na kterých jsou podporovány Xamarin.Forms. Pod knihovnou SkiaSharp se
skrývá engine Skia Graphics od Google. Ten tvoří základ grafického systému pro
Android, Chrome a další, proto se dá očekávat, že bude dlouhodobě podporován.

Pro usnadnění práce v Xamarin.Forms nabízí SkiaSharp řadu prvků uživa-
telského rozhraní v NuGet balíčku SkiaSharp.Views.Forms [37]. Nejdůležitějším
prvkem je SKCanvasView, který zobrazuje přímo plátno SKCanvas ze SkiaSharp.
Je v něm tedy možné kreslit (má velké množství metod pro vykreslení základních
tvarů) a výsledek rovnou zobrazovat jako součást uživatelského rozhraní aplikace.

Knihovna SkiaSharp má dobře dostupnou dokumentaci, práce s ní je snadná
a je portabilní na všechny cílové platformy jako Xamarin.Forms. Tím splňuje
všechna naše kritéria.
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2.1.2 3D grafická knihovna
Nyní si projdeme několik knihoven pro 3D grafiku. Zatím nemáme v požadav-

cích na aplikaci nic, co by ji vyžadovalo, ale musíme se ujistit, že by v budoucnu
bylo možné přidat do aplikace i komplexnější 3D vizualizace, např. interaktivní
3D modely hlavolamů. Během průzkumu jsme narazili na následující možnosti:

1. Mohli bychom využít MonoGame framework [38], který je primárně určený
pro vytváření her, ale je také často využívaným frameworkem pro 3D gra-
fiku na platformě .NET. Umožňuje vývoj pro několik platforem současně,
přičemž podporuje velké množství cílových platforem. Bohužel nelze najít
žádné zmínky o tom, že by bylo možné MonoGame integrovat do Xama-
rin.Forms, pravděpodobně to není možné.

2. Jako další zajímavá možnost vypadal herní engine CocosSharp [39], který je
vystavěn nad MonoGame a je možné jej skrze NuGet balíček dodat přímo
do Xamarin.Forms aplikace (poté se vytváří herní scéna v předpřipravené
komponentě CocosSharpView). Původně se mělo jednat o C# implementaci
frameworků Cocos2D a Cocos3D, ale projekt byl opuštěn ještě předtím, než
se podařilo zahrnout plnou podporu pro 3D. V aktuální verzi se tedy dá
použít pouze jako 2D.

3. Také by se dal použít 3D engine UrhoSharp [40], který podporuje velké
množství cílových platforem. Navíc je Microsoftem doporučovaný pro 3D
vizualizace v Xamarin.Forms aplikacích. Dá se přímo dodat pomocí NuGet
balíčku a poté se ze společného projektu používá předpřipravená kompo-
nenta UrhoSurface pro vykreslení 3D scény. K tomuto enginu je dostupná
přehledná dokumentace, jeho použití je velmi jednoduché a integraci do
Xamarin.Forms jsme si vyzkoušeli na příkladech jednoduchých scén a vše
proběhlo zcela bez problému. Použití enginu UrhoSharp pro vytvoření 3D
grafiky v naší Xamarin.Forms aplikaci by tak mohla být dobrá volba.

2.1.3 Shrnutí
V předchozích sekcích jsme si ověřili, že pro Xamarin.Forms dokážeme na-

jít alespoň jednu vhodnou knihovnu pro 2D grafiku a pro 3D grafiku. Tím jsme
dokázali potlačit výhody enginu Unity, který má podporu pro grafiku už zabudo-
vánu, a tedy se zdá použití Xamarin.Forms pro vývoj naší aplikace jako nejlepší
možnost.

Abychom zajistili přenositelnost, pokusíme se co nejvíce kódu psát ve spo-
lečném projektu pro všechny cílové platformy. Je ovšem důležité poznamenat,
že Xamarin.Forms podporují platformu Windows, která je pro nás sekundární
testovanou platformou, pomocí distribučního modelu UWP (Universal Windows
Platform). UWP aplikace jsou omezenější, aby mohly beze změny běžet na více
různých systémech od firmy Microsoft. Toto omezení pro nás ovšem není proble-
matické, neboť vyvíjíme běžnou uživatelskou aplikaci, která nemá žádné speciální
systémové požadavky. V následujících sekcích tedy budeme všechny testy pro sys-
tém Windows cílit rovnou na distribuční model UWP.
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2.2 Vykreslení grafu
V požadavku P15 jsme si určili, že součástí naší aplikace by mělo být také

vykreslení naměřených časů timeru v grafu. Chtěli bychom tedy, v nejjednoduš-
ším případě, na obrazovce vykreslit osy a do grafu zanést body pro jednotlivé
výsledky a pospojovat je čarami. Dále jsme si ovšem stanovili, že bychom chtěli
mít možnost dynamicky měnit počet zobrazených posledních výsledků. Výhodou
by byla také možnost přidání pokročilých funkcí – např. možnost vytvořit in-
teraktivní graf, kdy by se dal vybrat vrchol a zobrazit detaily daného výsledku.
Jelikož v Xamarin.Forms není žádná podpora pro kreslení grafů, je potřeba pro
to použít externí knihovnu. Nyní si uvedeme několik takových knihoven, s pomocí
kterých bychom mohli graf vykreslit:

1. Jednou z možností je využít knihovnu Syncfusion.Xamarin.SfChart [41].
Ta je ovšem placená a my vytváříme nekomerční projekt. Za splnění urči-
tých podmínek lze získat komunitní licenci zdarma. Tato možnost je ovšem
značně omezující a riskovali bychom, že se licence může někdy v budoucnu
změnit a my bychom např. už nemohli přejít na vyšší verzi knihovny.

2. Podobně jsou na tom často používané sady komponent Infragistics [42]
a Telerik [43]. Součástí jsou také komponenty pro kreslení grafů s velkým
množstvím možností, ovšem jsou placené, což pro náš projekt nepřipadá
v úvahu.

3. Knihovna SciChart [44] poskytuje velké množství různých grafů s mnoha
možnostmi a je velmi výkonná. Nevýhodou je, že knihovna je placená, ale
za splnění jistých podmínek je možné získat licenci zdarma. V tuto chvíli
jsou ovšem k dispozici pouze knihovny pro jednotlivé platformy, ne Xama-
rin.Forms jako celek, takže by bylo potřeba psát kód pro každou platformu
zvlášť.

4. Další možností by byla knihovna OxyPlot [45], která je zcela zdarma a dá
se použít přímo ze společného projektu v Xamarin.Forms. Obsahuje ovšem
jen několik druhů grafů a neumožňuje žádné pokročilé možnosti.

5. Microcharts [46] je další hojně používanou knihovnou zaměřenou na vy-
kreslování grafů. Využívá knihovnu SkiaSharp a je zdarma. Tato knihovna
si ovšem zakládá na jednoduchosti, nabízí jen 6 druhů grafů a neumožnila
by nám žádné komplexní využití.

6. Případně bychom mohli využít již dříve zmíněnou knihovnu SkiaSharp a graf
si vytvořit pomocí kreslení základních tvarů na plátno. Sice by to bylo
pracné, vše bychom si dělali sami od základu, ale na druhou stranu bychom
měli maximální kontrolu nad tím, jak přesně se informace v grafu vizuali-
zují, a mohli bychom ho snadno přizpůsobit našim potřebám.

Z nastíněných možností vyplývá, že knihovny s nejvíce možnostmi jsou pla-
cené a ty neplacené nenabízí tolik možností, kolik bychom mohli potenciálně po-
třebovat. Nejlepší tedy bude využít pouze knihovnu SkiaSharp a graf si vytvořit
celý přesně podle našich představ, abychom měli také co nejlepší kontrolu nad
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grafickou stránkou vizualizace a mohli přesně zapracovat případné rozšiřující po-
žadavky uživatelů aplikace, aniž bychom se museli omezovat schopnostmi zvolené
knihovny pro kreslení grafů.

2.3 Práce s médii
Na mnoha místech bychom v naší aplikaci potřebovali využít různá média,

ať už používat obrázky jako ikonky tlačítek nebo přehrávat pravidelně zvuk jako
tikání metronomu. Nyní si popíšeme, jaké jsou možnosti práce s nimi při použití
frameworku Xamarin.Forms, kde je společný projekt pro všechny cílové platformy
a navíc separátní projekty pro platformně specifický kód.

Obrázky

Při používání obrázků v aplikaci bychom potřebovali zajistit, aby byly do-
stupné na všech cílových platformách. Pro to máme principiálně dvě možnosti:

1. Můžeme využívat obrázky lokálně pro každou platformu. Tedy by se do
separátních projektů pro různé cílové platformy nahrály obrázky, které by
se poté používaly ze společného projektu. Tento způsob je vhodný především
v případě, kdy se mají obrázky lišit na různých platformách nebo chceme
různá rozlišení na různých platformách.

2. Obrázky můžeme dodat jako tzv. embedded resources. V takovém případě
se vkládají jen jednou do společného projektu a v něm se také používají.
Na všech platformách se tedy používá ten samý obrázek. Takto vložené
obrázky jsou po přeložení projektu přímo součástí spustitelného souboru.
Tím je také zajištěno, že se nedají po přeložení nijak změnit nebo vymazat
a budou vždy dostupné.

Vzhledem k tomu, že druhá možnost má oproti první řadu výhod a výhody
první pravděpodobně nijak nevyužijeme, budeme v aplikaci spíše využívat tuto
možnost. Ovšem možnosti se navzájem nevylučují a je tak možné použít vždy tu,
která se pro danou situaci hodí nejvíce.

Abychom s obrázky jako embedded resources mohli pracovat také v XAML,
který se v Xamarin.Forms používá pro vytváření UI, musíme si vytvořit vlastní
markup extension (v dokumentaci Xamarin.Forms je k dispozici ukázková im-
plementace [47]). Tím můžeme zapisovat cestu k obrázku jako hodnotu atributu
Source, která je poté převedena ze stringu na instanci ImageSource.

Abychom si navíc ušetřili práci, můžeme pro celou zvolenou složku (a všechny
její podsložky) nastavit v souboru projektu (.csproj), aby se do ní vložené ob-
rázky automaticky přidaly jako embedded resources. Pak není potřeba toto na-
stavovat pro každý obrázek zvlášť.

Zvuky

V Xamarin.Forms chybí jakákoliv podpora pro přehrávání zvuku. Jsou tedy
2 možnosti:

1. Zajistit toto zvlášť v kódu specifickém pro každou platformu.
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2. Použít externí knihovnu (např. ve formě NuGet balíčku), která by šla použít
jednotně ze společného projektu.

Chtěli bychom zajistit stejné chování na všech platformách a co nejvíce kódu
tak psát ve společném projektu, proto bychom se raději vydali druhou cestou. Jed-
nou z použitelných knihoven je SimpleAudioPlayer [48], která je také na oficiálním
seznamu Xamarin komponent [49], který spravuje Microsoft, jakožto komponenta
vhodná pro přehrávání zvuků.

SimpleAudioPlayer je stále vyvíjený a je k němu snadno dostupný návod od
Microsoftu [50]. Práce s ním je velmi jednoduchá – stačí přidat zvukový soubor
do sdíleného projektu jako embedded resource, poté ho v kódu načíst jako stream,
vytvořit instanci přehrávače a předat mu vytvořený stream. Nakonec se na pře-
hrávači zavolá metoda Play, kdykoliv je potřeba. Snadná dostupnost a aktuálnost
této knihovny z ní činí vhodného kandidáta pro použití v naší aplikaci.

2.4 Spouštění kódu specifického pro platformu
Jak se ukáže v pozdějších částech, kromě psaní společného kódu pro všechny

cílové platformy využijeme také možnost Xamarin.Forms přiřadit každé plat-
formě kód specifický jen pro ni. Můžeme tak např. využít možnosti dané plat-
formy, které na jiné nejsou, definovat odlišné chování na každé platformě nebo
také odlišný vzhled. Než se ovšem dostaneme ke konkrétním případům použití,
ukažme si nejprve, jaké 2 obecné činnosti bychom potřebovali:

1. Provést nějakou akci na všech platformách, ale na každé jiným způsobem.
Tedy provést akci, která má stejný význam napříč platformami, ale potře-
bujeme využít možností každé platformy zvlášť pro implementaci takové
akce.

2. Přidat některé platformě nějakou funkci navíc, která na ostatních platfor-
mách nebude.

V prvním případě se využívá již dostupný mechanismus v Xamarin.Forms,
a to tzv. DependencyService [51]. Ten umožňuje ze sdíleného kódu najít a vyvolat
implementaci funkcionality pro platformu, na které aplikace právě běží. Ve spo-
lečném kódu definujeme rozhraní, které následně implementujeme v separátních
projektech jednotlivých platforem. Tuto implementaci označíme atributem, čímž
ji zaregistrujeme u třídy DependencyService. Poté již ve společném projektu
pomocí DependencyService získáme správnou implementaci do datové položky
a můžeme na ní volat metody rozhraní. Příklad použití DependencyService pro
přesunutí souboru z lokálního adresáře aplikace na vhodné místo v závislosti na
platformě najdeme v části Export a import výsledků sekce 4.3.2.

Ve druhém případě si můžeme vytvořit vlastní renderer [52]. Prvky uživatel-
ského rozhraní v Xamarin.Forms se mapují na nativní prvky cílové platformy
a jsou tak zobrazeny rozdílně na každé platformě. Vše zajišťuje třída Renderer,
která vytváří nativní prvek a předává mu funkcionalitu, kterou jsme definovali
ve společném projektu. Pomocí vytvoření vlastního rendereru máme možnost pře-
psat toto výchozí chování a změnit tak vzhled nebo chování prvků pro každou
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platformu zvlášť. Příklad využití tohoto přístupu k obsluze událostí z klávesnice
pouze na systému Windows najdeme v části Ovládání z klávesnice sekce 4.3.3.

Oba výše zmíněné způsoby řešení vyžadují implementaci přímo v projektu
cílové platformy. Speciálním řešením, pokud bychom nepotřebovali využít schop-
ností určité cílové platformy, ale stačilo by vše zapsat do společného projektu, je
podmínkové větvení podle platformy, na které aplikace běží. V Xamarin.Forms
máme k dispozici třídu Device s řadou statických vlastností a metod. Jednou
z vlastností je RuntimePlatform, kterou lze porovnat s konstantami Device.iOS,
Device.Android nebo Device.UWP a tím zjistit, jaká platforma to skutečně je.
Tímto způsobem můžeme provádět různé akce v závislosti na platformě. Nevý-
hodou ovšem je, že vše musí být zapsané ve společném projektu, a tedy nelze
využívat možností jednotlivých platforem. Příklad využití tohoto přístupu na-
jdeme ve druhé polovině části Obrázky třídy ImageButton sekce 7.1.

2.5 Práce se soubory
V požadavcích P16 a P17 jsme si určili, že bychom chtěli umožnit export

a import naměřených časů z timeru. Na to si nejprve musíme nastudovat možnosti
práce se soubory v Xamarin.Forms.

Práce se soubory v Xamarin.Forms

Každá cílová platforma používá svůj vlastní pohled na souborový systém,
nicméně v současné době je v Xamarin.Forms možné pracovat se soubory přímo
ze společného projektu a nemuset tak využívat nativní API každé platformy.

Pro sjednocení práce a snadnou dostupnost je k dispozici výčtový typ
Environment.SpecialFolder obsahující několik základních složek (mezi nimi je
např. složka Environment.SpecialFolder.LocalApplicationData pro lokální
data aplikace nebo složka Environment.SpecialFolder.Personal pro doku-
menty) a pomocí něj se dá k těmto složkám snadno přistupovat a číst nebo ukládat
soubory.

I při využívání zmíněného výčtového typu není toto API konzistentní přes
všechny systémy vzhledem ke specifickým bezpečnostním modelům jednotlivých
cílových platforem. Personal označuje na systému Windows složku, která je
i se svým obsahem přístupná uživateli, ovšem na systému Android není tato
složka pro uživatele viditelná. Pokud bychom chtěli na systému Android uložit
soubor na místo, které je uživateli přístupné, musíme využít externí úložiště za-
řízení. K němu ovšem potřebujeme nejprve získat oprávnění.

Pro soubor s exportem naměřených časů z timeru musíme zvolit vhodné místo,
kam ho uložit. Především požadujeme, aby k němu měl uživatel přístup a aby
bylo snadno dostupné. Vzhledem ke zmíněné nekonzistentnosti API by bylo lepší
nepoužívat jako cílové úložiště přímo hodnoty výčtového typu, ale spíše postu-
povat dvoufázově. Nejprve vytvořit požadovaný soubor v lokálních datech apli-
kace (LocalApplicationData), kam uživatel nemá přístup, a poté v separátním
kódu pro jednotlivé platformy přesunout vytvořený soubor z tohoto místa na
jiné, které je uživateli dostupné a je na dané platformě dobře dohledatelné. Tak
bychom mohli zvolit nejvhodnější adresář na konkrétní platformě. K získání im-
plementace pro konkrétní platformu bychom mohli použít DependencyService
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zmíněný v sekci 2.4. Definovali bychom rozhraní pro přesun souboru z lokál-
ních dat aplikace na vhodnější místo, toto rozhraní bychom poté implementovali
pro každou platformu zvlášť a správnou implementaci bychom získali pomocí
DependencyService. Výsledné provedení je popsáno v částí Export a import vý-
sledků sekce 4.3.2.

Cílový adresář pro exporty na systému Android

Na systému Android rozlišujeme dvě úložiště – interní a externí. Interní úlo-
žiště slouží pro lokální data aplikací nebo operačního systému a nikdo jiný k němu
ani nemá přístup. Externí úložiště je oproti tomu dostupné pro libovolná data,
ke kterým mohou přistupovat všechny aplikace i všichni uživatelé. Soubory s ex-
porty naší aplikace bychom tedy chtěli ukládat do externího úložiště. Nejprve
je potřeba zkontrolovat, že externí úložiště je k dispozici. Poté je možné přímo
v adresáři externího úložiště vytvořit složku a do ní uložit naše soubory. Takto vy-
tvořená složka je pro uživatele snadno dohledatelná, proto je vhodná pro ukládání
souborů s exporty.

Je potřeba dát pozor na to, že složka vytvořená v externím úložišti sice je
viditelná přímo v průzkumníku souborů v zařízení, ale není vidět v jiném zařízení,
ke kterému je to s aplikací připojeno přes USB. Jedná se o známou chybu systému
Android [53] při přístupu k souborům přes USB pomocí MTP [54]. Možným
řešením by bylo použít MediaScannerConnection po vytvoření nového souboru –
vytvořit instanci, připojit, skenovat všechny dostupné soubory a poté odpojit.
Tím se ovšem v naší aplikaci zatím nebudeme zabývat, neboť přístup k souborům
skrz zařízení s aplikací je prozatím dostačující. Případné řešení ponecháme až do
budoucího rozšíření.

Pro přesun souboru z lokálních dat aplikace do externího úložiště můžeme
využít třídy z jmenného prostoru System.IO.

Cílový adresář pro exporty na systému Windows

Na systému Windows bychom chtěli také najít vhodné umístění export sou-
borů, ke kterému by byl dobrý přístup a uživatel ho snadno našel. Jelikož export
soubory jsou v podstatě soubory stažené z aplikace, mohli bychom zvolit složku
pro stažené soubory. K té má uživatel dobrý přístup a navíc není potřeba získá-
vat oprávnění přístupu k tomuto adresáři. Pokud pro práci se soubory využijeme
API Windows.Storage [55], můžeme využít třídu DownloadsFolder reprezen-
tující složku se staženými soubory. Tím se automaticky v adresáři pro stažené
soubory vytvoří podadresář pro naší aplikaci, kam se poté bude vše ukládat.

Malý nedostatek našeho řešení pro Windows je, že ve speciálním adresáři
aplikace vytvořeném ve složce pro stažené soubory se sice dá vytvořit podsložka,
ale metodě pro její vytvoření a následné otevření nelze předat parametr, který
zajistí, že pokud složka již existuje, pouze se otevře. Při pokusu o vytvoření
a otevření již existující složky ovšem proces selže. Proto nebudeme vytvářet zvlášť
podsložku určenou jen pro exporty.
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Oprávnění (k úložišti) na systému Android

Abychom mohli přistupovat k externímu úložišti zařízení se systémem An-
droid, potřebujeme od uživatele aplikace získat oprávnění k přístupu k tomuto
úložišti. Jedná se konkrétně o oprávnění WRITE_EXTERNAL_STORAGE pro možnost
vytváření souborů s exporty a READ_EXTERNAL_STORAGE pro možnost číst sou-
bory a naimportovat jejich obsah. Všechna oprávnění, která aplikace vyžaduje,
musí být deklarována v manifestu, tedy v souboru AndroidManifest.xml. To lze
snadno provést ve Visual Studiu skrz vlastnosti projektu.

V naší aplikaci bychom chtěli podporovat několik různých verzí systému, ale
způsob, jakým se získávají oprávnění od uživatele, se podle cílové verze liší. Mu-
síme tedy zohlednit obě následující varianty:

1. Pro verzi systému Android 5.1 a nižší udělí uživatel oprávnění již při in-
stalaci aplikace. Pokud uživatel některá oprávnění udělit nechce, aplikaci
není vůbec možné nainstalovat. Tak je garantováno, že při běhu aplikace
jsou všechna oprávnění jistě udělena. Současně se již nedá zpětně oprávnění
odebrat.

2. Pro verze systému Android 6.0 a výš se mohou oprávnění udělit a odebrat
kdykoliv během života aplikace. Pokud uživatel některé oprávnění neudělil,
ale aplikace jej potřebuje, vyžádá ho od uživatele. Pokud uživatel nesou-
hlasí, akce se neprovede, ale aplikaci je možné dále používat. Přímo v sys-
tému je pak možné spravovat oprávnění pro jednotlivé aplikace a buď jim
je udělovat, nebo odebírat.

Obecný postup pro získání oprávnění za běhu aplikace je následující:

1. Nejprve zjistíme, zda bylo potřebné oprávnění již uděleno.

2. V případě, že uděleno dosud nebylo a mělo by se uživateli vysvětlit, proč je
oprávnění potřeba (např. pokud ho již v minulosti odmítl), sdělíme uživateli
důvod. Pokud již uděleno bylo, pokračujeme dál v činnosti.

3. Požádáme uživatele o udělení oprávnění.

4. Jestliže uživatel oprávnění udělil, pokračujeme dál v činnosti. Pokud ho
ovšem uživatel neudělil, musíme činnost ukončit a vhodným způsobem se
z tohoto stavu zotavit.

Oprávnění ve společném projektu

Abychom nemuseli získávat oprávnění na úrovni každé platformy zvlášť a byli
připraveni také do budoucna, až bychom potřebovali i jiná oprávnění než k úložišti
a pro jiné platformy než Android, hodilo by se využít nějaký plugin, s pomocí kte-
rého bychom oprávnění získávali již na úrovni společného projektu. Takovým plu-
ginem je Plugin.Permissions [56]. Podporuje všechny základní cílové platformy –
Windows, Android, iOS – a práce s ním je velmi jednoduchá. Pro systém An-
droid pouze vyžaduje krátkou inicializaci a stále je potřeba zapsat požadovaná
oprávnění do manifestu.
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Výběr souboru uživatelem

Pro umožnění importu výsledků ze souboru do aplikace bychom využili mož-
nost nechat uživatele, aby z úložiště zvolil konkrétní soubor k importu. V Xa-
marin.Forms ovšem chybí nějaká komponenta pro výběr souboru. Máme tedy
několik možností, jak problém vyřešit:

1. Mohli bychom využít nativní ovládací prvky cílových platforem, tedy mít
platformně závislý kód a pomocí DependencyService získat implementaci
pro danou platformu. Pro UWP se dá využít FileOpenPicker, pro Android
Intent.CreateChooser a pro iOS UIDocumentPickerViewController.

2. Místo platformně specifické implementace bychom mohli využít plugin
Xam.Plugin.FilePicker [57], který je v oficiálním seznamu Xamarin kompo-
nent od Microsoftu [49] a používá se přímo ze společného projektu. Bohužel
už je ovšem pár let neudržovaný.

3. Namísto předchozího pluginu bychom mohli použít novější a stále vyvíjený
plugin Xamarin.Plugin.FilePicker [58]. Ten je založený na předchozím a na-
vázal na něj poté, co byl opuštěn. Používá se také ze společného projektu
a jeho použití je velmi snadné. Umožňuje předat povolený typ souborů, sou-
bory jiných typů se pak vůbec nezobrazí v nabídce. Podporuje také velké
množství platforem.

Jelikož použití pluginu přímo ze společného projektu je snazší, použijeme po-
slední možnost. Tento plugin navíc vrací vybraný soubor reprezentovaný objek-
tem FileData, který obsahuje řadu užitečných informací – název souboru, cestu
k souboru, stream atd.

2.6 Dohledání implementací
V požadavku P1 jsme si stanovili, že bychom chtěli umožnit snadnou rozši-

řitelnost aplikace o další funkce. Tyto funkce by měly být zapouzdřené v jediné
komponentě, která by se k aplikaci přidala. Současně bychom chtěli co nejobec-
nější mechanismus rozšiřitelnosti – aby nebylo potřeba pro přidání nové kompo-
nenty měnit starý kód, tedy aby jádro samotné aplikace nevědělo přesně, s jakými
komponentami pracuje. K tomu bychom využili možnost dohledat za běhu apli-
kace všechny implementace námi definované třídy, která by určovala rozhraní
komponent, a vytvořit z nich instance, které by se poté v aplikaci používaly.
Nabízely by se pro to následující 3 možnosti:

1. Použít čistě Reflection, projít všechny nahrané typy a z těch, které imple-
mentují požadované rozhraní, vytvořit instance a někam je uložit. Tímto
způsobem ovšem musíme vše procházet sami ručně, proto se pokusíme na-
jít lepší řešení.

2. Využít knihovnu MEF (Managed Extensibility Framework) skrze
System.ComponentModel.Composition [59]. Ta umožňuje vše propojit po-
mocí atributů. Třída obsahující implementaci komponenty se označí speci-
álním atributem, aby se vědělo, že implementuje komponentu. Na jiném
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místě se vytvoří IEnumerable typu komponenty a označí se atributem
ImportMany k naznačení, že tam se mají dodat instance nalezených im-
plementací. Při inicializaci aplikace pak stačí zavolat kód, který uspokojí
veškeré importy (tedy naplní IEnumerable instancemi všech nalezených im-
plementací). Navíc obsahuje také atribut InheritedExport, kterým stačí
označit společného předka všech komponent a potomky není třeba označo-
vat atributy zvlášť. Po otestování se nám ovšem nepodařilo vše zprovoznit
pro UWP, což by mohlo souviset také s již dříve nahlášenou chybou [60].

3. Využít knihovnu MEF2 skrze System.Composition [61]. Ta by měla podpo-
rovat všechny námi požadované platformy. Stejně jako předchozí obsahuje
atribut ImportMany, který nám umožní snadno importovat všechny imple-
mentace najednou, ale už nepodporuje atribut InheritedExport, takže je
potřeba psát atribut Export ke každému potomkovi zvlášť. Po otestování
vše funguje správně také na UWP, zvolíme tedy tuto možnost.

2.7 Perzistentní ukládání dat
Dalším tématem, které potřebujeme v naší aplikaci řešit, je perzistentní uklá-

dání dat. Chtěli bychom umožnit ukládání nejen naměřených výsledků z timeru,
jak jsme si určili v požadavku P9, ale také stavů různých nastavení v aplikaci,
případně také poslední zvolený hlavolam, aby byla aplikace při dalším spuštění
přesně v takovém stavu, v jakém ji uživatel při ukončování zanechal. Nyní si
projdeme různé možnosti, jak toho lze dosáhnout:

1. Mohli bychom data ukládat do lokální SQLite.NET databáze pomocí
NuGet balíčku sqlite-net-pcl [62]. Bylo by tak potřeba vytvořit třídu, která
reprezentuje v souboru vytvořenou databázi a přistupuje k ní. Poté dodat
kód pro správu této databáze, tedy přidávání objektů, odebírání objektů,
aby databáze vždy reprezentovala aktuální stav.

2. Další možností by bylo využití vlastnosti Properties třídy Application.
Tato vlastnost je slovníkem objektů, kde klíče jsou stringy, a dá se využít
k perzistentnímu ukládání stavu aplikace. Při ukončení aplikace se vše ulo-
žené ve slovníku uloží také perzistentně a při dalším spuštění je opět k dis-
pozici. Do slovníku ovšem lze ukládat pouze primitivní typy, tedy převážně
booleovské hodnoty, čísla a řetězce. Složitější typy by se mohly např. seriali-
zovat do JSON a výsledný řetězec uložit. Ke slovníku lze přistoupit nejlépe
pomocí Application.Current.Properties, a to odkudkoliv z kódu apli-
kace. Také je možné zavolat na něm metodu SavePropertiesAsync, a tím
vynutit perzistentní uložení v libovolnou dobu mimo ukončení aplikace.

3. Kromě výše uvedených možností bychom také mohli ukládat stav do sou-
boru v lokálním adresáři aplikace. Tedy cokoliv, co je potřeba uložit per-
zistentně, ve vhodný okamžik uložit do souboru a při opětovném spuštění
aplikace ze souboru načíst. Do složky pro lokální data aplikace navíc nemá
uživatel přístup, takže by nemohl soubor upravit nebo smazat. Tento způ-
sob by mohl být vhodný převážně pro seznamy objektů, které lze snadno

30



reprezentovat textovými řetězci. Také bychom takto mohli uložit přímo ob-
jekt serializovaný do JSON.

V naší aplikaci použijeme kombinaci výše zmíněných přístupů podle toho, co
bude v dané situaci nejvhodnější. Např. pro výsledky naměřené v timeru budeme
mít již k dispozici možnost exportu do souboru, neboť to požadujeme v P16.
Mohli bychom tedy využít již existující mechanismus a při ukončení aplikace
všechny výsledky vyexportovat do souboru v lokálních datech aplikace. Při spuš-
tění aplikace bychom naopak výsledky importovali z takto vytvořeného souboru,
což bychom měli zvládnout po splnění požadavku P17. Pro ukládání různých
nastavení nejspíše využijeme Properties aplikace, neboť se s největší pravděpo-
dobností bude jednat o číselné hodnoty a booleovské hodnoty.

Důležitou otázkou je, kdy a kde přesně bychom měli data ukládat a načí-
tat. V Xamarin.Forms máme ve třídě App již předpřipravené metody OnSleep
a OnStart. Za normálních okolností by se měla metoda OnSleep zavolat při ukon-
čování aplikace, tedy bychom v ní mohli uložit všechna data. Bohužel to ale není
vždy garantované, např. pokud dojde při běhu aplikace k výjimce, a tedy k náh-
lému ukončení, metoda OnSleep se nezavolá. Kdybychom se pokusili tomu pře-
dejít vyvoláním perzistentního uložení veškerého stavu po každé změně, mohlo
by to být v některých situacích příliš časově náročné. Kompromisem by mohlo
být vynucení perzistentního uložení v pravidelných intervalech a také v metodě
OnSleep. Naopak načtení dat bychom mohli provést v metodě OnStart, která se
volá při startu aplikace, případně v konstruktoru třídy App, pokud potřebujeme
mít již inicializované všechny datové položky.

Pro jednoduchost využijeme pro ukládání dat pouze metodu OnSleep s mož-
ným budoucím rozšířením o ukládání v pravidelných intervalech běhu aplikace
a pro načítání dat využijeme konstruktor třídy App.

2.8 Pop-up okna
Na různých místech v aplikaci by se nám mohla hodit možnost jen na krátkou

chvíli zobrazit stránku s ovládacími prvky, do kterých by uživatel zadal nějaké
informace a po potvrzení by se informace zpracovaly a došlo by k návratu zpět
na původní stránku. Např. manuální zadání času do timeru z požadavku P14 by
šlo takto zpracovat. K tomuto účelu bychom také mohli využít tzv. pop-up okna,
která již svým vzhledem navozují pocit jen krátké odbočky z původní stránky.
Projdeme si nyní několik možností implementace:

1. Xamarin.Forms přímo obsahují podporu pro jednoduchá pop-up okna [63],
mají ovšem jen velmi omezené možnosti. Celkem lze vytvořit pop-up okno
tří typů – upozornění s možností potvrzení (případně otázka s možností
zvolit ano/ne), nabídka několika akcí, z nichž uživatel může jednu zvolit,
nebo jednoduché okno s jedním vstupním polem pro zadání textového ře-
tězce a možností potvrdit vstup. Není tedy možné vytvořit komplikovanější
obsah, např. více vstupních polí, která bychom potřebovali pro zadání vý-
sledku do timeru i s dalšími vlastnostmi (přiřazený scramble, komentář
atd.).
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2. Mohli bychom použít plugin Rg.Plugins.Popup [64], který je dostupný
ve formě NuGet balíčku a umožňuje zobrazit stránky jako pop-up okna
(tyto stránky ovšem musí být potomky třídy PopupPage). Jeho použití je
velmi jednoduché a má spoustu možností (např. možnost nastavit animaci
při zobrazování pop-up okna). Podporuje velké množství platforem a po-
užívá se ze společného projektu. Vyžaduje pouze pro jednotlivé platformy
zvlášť dopsat inicializaci pluginu, ale vše je přesně popsáno v dokumentaci.
Jelikož zobrazení pop-up okna spočívá v přidání instance na speciální zá-
sobník pop-up oken, hodí se pro systém Android přepsat chování tlačítka
zpět (zobrazované ve spodní části obrazovky), aby se poslední pop-up okno
(pokud nějaké je zobrazené) odebralo ze zásobníku, a tím jsme se skutečně
vrátili zpět. Jediný problém, na který jsme během testování narazili, je,
že když se dvakrát rychle za sebou klikne na tlačítko, které má zobrazit
pop-up okno, dojde k výjimce z pokusu o opětovné přidání na zásobník.
Je tedy potřeba zachytávat tuto výjimku (InvalidOperationException)
a případně na ni nijak nereagovat. Jelikož tento plugin splňuje všechny naše
požadavky, rozhodli jsme se použít tuto možnost.

2.9 Logování
V průběhu ladění aplikace, ale i později k zachytávání informací o nastalých

chybách, by se nám hodil rozumný způsob výpisu logů. Jednou z možností je
využít metody Write nebo WriteLine ze System.Diagnostics.Debug, k těmto
výpisům však máme přístup pouze při ladění přímo ve vývojovém prostředí. Navíc
by se hodila možnost konfigurace, abychom mohli snadno změnit výstup, kam se
výpisy budou zapisovat. Mohli bychom tedy využít některý z mnoha dostupných
pluginů:

1. Na platformě .NET se často používá plugin log4net [65], ale již nějakou
dobu nebyla uvolněna nová verze (ačkoliv to nemusí být vyloženě nevýhoda)
a není moc dobře zdokumentovaný.

2. Dalším velmi používaným pluginem je NLog [66]. Ten se na rozdíl od log4net
neustále rozšiřuje a je mnohem lépe zdokumentovaný. Díky dostupnosti
srozumitelných návodů je snadné vše konfigurovat. Navíc podporuje velké
množství cílových platforem a dá se použít přímo ze společného projektu
v Xamarin.Forms. Lepší dokumentací a dostupností různých návodů vyniká
tento plugin nad předchozím, a tedy v naší aplikaci použijeme tento.

Pro NLog je potřeba vytvořit konfigurační XML soubor, ve kterém se dá speci-
fikovat, kam se má zapisovat výstup loggeru, jaké všechny úrovně se mají vypiso-
vat apod. Navíc je vhodné podle dostupného návodu [67] vytvořit pár pomocných
metod pro konfiguraci loggeru ze souboru, který je přidán do společného projektu
jako embedded resource. Poté stačí v konstruktoru třídy App zavolat pomocnou
metodu pro konfiguraci loggeru. Od této chvíle se dá použít na libovolném místě
v aplikaci – vytvoří se pro logger statická datová položka, získá se instance loggeru
pro danou třídu a na ní se volají metody pro výpis logů různých úrovní.
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2.10 Měření času v timeru
V implementaci funkcionality komponenty pro timer budeme potřebovat růz-

nými způsoby pracovat s časem. Hlavní scénáře jsou:

1. měření uplynulého času mezi dvěma okamžiky,

2. aktualizace právě měřeného času zobrazeného na obrazovce v pravidelných
intervalech,

3. měření doby stisknutí dvou tlačítek současně (pro splnění požadavku P5).

Nyní si v oddělených sekcích detailně rozebereme všechny případy a jejich
možná řešení.

Měření uplynulého času

V timeru bychom potřebovali co nejpřesněji změřit čas, který uplynul od spuš-
tění timeru do jeho zastavení. Případně také v průběhu měření pravidelně získá-
vat uplynulý čas od začátku, abychom ho mohli zobrazit. K tomu bychom mohli
využít jeden ze dvou přístupů:

1. Mohli bychom použít statickou vlastnost Now struktury DateTime, která
vrací aktuální čas. Tak bychom získali čas začátku, čas konce a odečtením
bychom mohli získat uplynulý čas.

2. Nebo bychom mohli použít třídu Stopwatch, která má jednoduché roz-
hraní – metodou Start se zahájí měření, metodou Stop se měření zastaví
a kdykoliv v průběhu měření i po něm se dá z vlastnosti Elapsed (pří-
padně ElapsedMilliseconds) získat uplynulý čas od začátku měření. Třída
Stopwatch umožňuje měření s vyšší přesností než DateTime a podle Erica
Lipperta, jednoho ze zakladatelů jazyka C#, je tak pro měření času vhod-
nější [68].

Pravidelná aktualizace zobrazeného času

Abychom mohli na obrazovce zobrazovat právě měřený čas i v průběhu měření,
potřebovali bychom v pravidelných intervalech získávat tento čas a aktualizovat
ho na obrazovce. K tomu můžeme využít mechanismus, který je již součástí Xa-
marin.Forms. K dispozici máme třídu Device se statickou metodou StartTimer,
která pravidelně provádí určitou akci. Jako parametry se předávají délka inter-
valu, tedy po jak dlouhé době se akce opakuje, a akce, která se má provádět. Tato
akce musí mít návratovou hodnotu bool, která signalizuje, zda se má pokračovat
dále, nebo je tato akce poslední a časovač se zastaví. V našem případě bychom
tedy jako součást předávané akce získali uplynulý čas a zobrazili ho. Jen si mu-
síme dát pozor, že veškerou interakci s uživatelským rozhraním (což změna nápisu
na obrazovce je) musíme provádět z UI vlákna. Tedy bychom kód pracující s uži-
vatelským rozhraním předali jako parametr funkci BeginInvokeOnMainThread
třídy Device, která zajistí, že předávaná akce poběží v UI vlákně.
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Měření délky stisku tlačítek

V požadavku P5 jsme si vytyčili, že timer by se měl spouštět delším stisknutím
dvou tlačítek současně. Chtěli bychom tedy mít přesně určenou minimální dobu,
po kterou mají být tlačítka stisknuta, a měřením doby stisknutí tlačítek zjistit, zda
byla alespoň minimální požadovaná. Navíc by se nám hodila možnost přesně po
uplynutí této doby (v průběhu nepřerušeného stisku obou tlačítek) dát uživateli
najevo, že už požadovaná doba uplynula a může tedy tlačítka pustit a tím spustit
timer (při dřívějším puštění tlačítek by se nemělo nic stát, timer by se neměl
spustit). Nyní si projdeme různé možnosti, jak tohoto dosáhnout:

1. Již jsme si uvedli, že k měření uplynulého času mezi dvěma okamžiky mů-
žeme použít třídu Stopwatch. To bychom mohli použít také v tomto pří-
padě. Při stisknutí obou tlačítek začít měřit čas, v případě puštění jednoho
z nich měření zastavit a zjistit, zda to byla alespoň minimální požadovaná
doba. Nevýhoda takového řešení je, že nemáme možnost signalizace přesně
ve chvíli uplynutí minimální doby. Nemůžeme tak uživateli sdělit, že má již
možnost tlačítka pustit a tím spustit timer.

2. Další možností by bylo využít již dříve zmíněnou třídu Device a její metodu
StartTimer. Zadali bychom interval stejný jako je minimální doba stisknutí
a předali bychom akci, která by zobrazila signalizaci uživateli v případě, že
jsou obě tlačítka stále stisknuta, a vracela by false, takže by se provedla
jen jednou. Tímto způsobem ovšem nemůžeme kontrolovat, že byla tlačítka
opravdu držena po celou dobu nepřerušovaně. Na druhou stranu se ovšem
nedá očekávat, že by puštění a opětovné stisknutí tlačítka bylo pro uživatele
něčím užitečné, neboť požadovaná doba stisknutí nebude příliš dlouhá a uži-
vatel by nestihl např. podvádět tak, že by mezitím provedl na hlavolamu
nějaké tahy. V praxi to tedy není příliš velká nevýhoda.

3. Předchozí řešení bychom mohli případně upravit, že bychom zadali mno-
hem menší interval, ale celé volání akce by se provádělo tolikrát, aby to
dohromady dalo přesně minimální požadovanou dobu stisku. V akci by se
kontrolovalo, zda jsou obě tlačítka stisknuta, a pokud nejsou, vrátilo by se
z akce false, takže by se celý odpočet zastavil. Takto bychom ovšem museli
zařídit, že každá akce bude přesně vědět, jestli má vrátit true, nebo false,
pokud jsou tlačítka pořád stisknuta. Potřebovali bychom tedy někde mít
počet zbývajících iterací a pokud by zbýval nenulový počet, akce by vra-
cela true. Při detekci puštěného tlačítka by se počet resetoval a z akce by
bylo vráceno false. Takové řešení by mělo fungovat při zvolení dostatečně
malého intervalu, během kterého by nebylo možné pustit a opět stisknout
tlačítka.

4. Také bychom mohli použít kombinaci prvních dvou přístupů, z jednoho
přístupu získat jeho výhody a jeho nevýhody opravit druhým přístupem.
Pomocí Device.StartTimer bychom mohli signalizovat dodržení minimální
doby stisknutí a třídou Stopwatch bychom mohli získat přesnou délku stisk-
nutí tlačítek. Bylo by ovšem potřeba, aby spolu obojí dobře spolupracovalo,
to by vyžadovalo důkladné promyšlení všech možných případů.
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Ačkoliv se třetí přístup zdá nejlepší, pro naši implementaci zvolíme přístup
druhý. Ten se dá velmi snadno implementovat a, jak jsme si uvedli, jeho nevýhoda
je v praxi zanedbatelná. Pokud by se ovšem ukázalo, že jsme situaci odhadli
špatně, můžeme kdykoliv přejít ke třetímu řešení.

2.11 Zákaz zamykání obrazovky
Po delší době nečinnosti se obrazovka vypne a zařízení se uzamkne. To by

se však nemělo stávat během měření času v timeru, protože pak by bylo po-
třeba ještě před zastavením měření odemykat zařízení a výsledný čas by tím byl
zkreslený. Také během používání metronomu je potřeba zamykání zakázat, aby
nepřestal vydávat zvuk během uzamčení. Nejlepším řešením tedy je vynutit, aby
se obrazovka nezamykala vůbec, jak jsme si také stanovili v požadavku P6.

Knihovna Xamarin.Essentials [69], dostupná ve formě NuGet balíčku, po-
skytuje řadu užitečných funkcí, které lze používat ze společného kódu v Xama-
rin.Forms. Nabízí např. třídu DeviceDisplay se statickou vlastností
KeepScreenOn, kterou je možné zamykání obrazovky povolit, nebo zakázat.

Pouze je potřeba v projektu pro systém Android provést inicializaci knihovny.

2.12 Nastavení orientace zařízení
Při vývoji aplikace máme možnost reagovat na změnu orientace zařízení –

např. můžeme přeuspořádat prvky, aby jejich rozmístění lépe odpovídalo orien-
taci. Jelikož je ovšem pro naši aplikaci vhodnější mít pouze jednu orientaci, a to
na výšku, povolíme pouze tu, díky čemuž nebude aplikace na změnu orientace za-
řízení vůbec nijak reagovat. Teprve v budoucnu, až bychom přidali funkce, které
by to vyžadovaly, můžeme přidat také podporu pro orientaci na šířku a na změny
orientace náležitě reagovat.

Ve Visual Studiu můžeme snadno nastavit podporovanou orientaci ve vlast-
nostech projektů pro jednotlivé cílové platformy. Pouze pro Android je potřeba
zapsat orientaci do atributu u třídy MainActivity.

Je potřeba však dát pozor na chybu v editoru manifestu pro iOS. Po vybrání
orientace v editoru se nevygeneruje do souboru Info.plist správný výstup. Je
potřeba toto manuálně změnit přímo v souboru.

2.13 Cílová verze SDK
Co se týče cílové platformy Android, měli bychom zvolit také verzi systému,

na kterou cílíme. Obecně je vhodné zvolit co nejvyšší možnou verzi (což je mimo
jiné uvedeno také v doporučeních pro vývojáře na Google Play [70]), kterou je pro
nás verze 9.0 (API 28). Vyšší verze přináší často různé změny ohledně bezpečnosti
a výkonu. Zvýšením cílové verze umožňujeme používat taková vylepšení, kde je
to možné, aniž bychom přišli o podporu nižších verzí. Minimální podporovaná
verze se nastavuje zvlášť.

Změnu cílové verze je potřeba provést ve vlastnostech projektu pro systém
Android. Jen pozor, že tato akce změní manifest a může se stát, že se z něj
vymažou požadovaná oprávnění. Pak je potřeba je tam znovu přidat.
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3. Analýza návrhu
V průběhu implementace aplikace uCube vyvstalo několik situací, u kterých

jsme museli rozhodnout o co nejlepším postupu nebo objektovém návrhu. Některé
takové rozhodovací procesy, které kvůli své rozsáhlosti stojí za zmínku, si v této
kapitole detailně rozebereme.

3.1 Sdílená data
Velké množství dat by v naší aplikaci mělo být globálně přístupné nebo ale-

spoň sdílené několika komponentami – např. seznam všech podporovaných hla-
volamů, aby ho mohla využívat komponenta timeru k rozdělení naměřených časů
podle hlavolamu (v požadavku P8), nebo seznam naměřených časů sdílený kom-
ponentami pro zobrazení seznamu a pro zobrazení grafu. Xamarin.Forms nám
umožňují několik způsobů jak data sdílet, z nichž jsme pro různé situace použili
různé způsoby. Nyní si uvedeme přehled možností i s vhodnými scénáři použití.

1. Již v sekci 2.7 jsme mluvili o Application.Properties jako o způsobu
perzistentního uložení dat. Navíc jsme zmínili, že k tomuto slovníku máme
přístup z libovolného kódu aplikace, tedy ho můžeme využít také ke sdílení
dat mezi jednotlivými komponentami aplikace. Nevýhodou ovšem je, že
pokud se pokusíme takto ukládat složitější objekty (než primitivní typy),
selže poté pokus o perzistentní uložení obsahu slovníku. Nemůžeme ho tedy
používat k oběma účelům naráz, anebo musíme ukládat pouze primitivní
typy. V naší aplikaci nakonec využíváme pouze schopnost perzistentního
ukládání.

2. Dále bychom mohli využít tzv. data binding – možnost svázat vlastnosti
dvou objektů tak, že změna v jednom objektu se projeví také ve dru-
hém. Provádí se ve dvou krocích, kdy nejprve je potřeba do vlastnosti
BindingContext jednoho objektu dosadit objekt druhý, jehož vlastnost
chceme navázat na vlastnost prvního objektu, a poté na tomto objektu
zavolat metodu SetBinding a v ní sdělit, která vlastnost se má navá-
zat. Některé objekty v Xamarin.Forms mají již k dispozici sadu několika
BindableProperty, tedy vlastností, které se dají navázat pomocí data bin-
dingu, ale navíc je možné definovat vlastní BindableProperty. Takové defi-
nice bývají velmi zdlouhavé a použití data bindingu je často nepraktické, ne-
smíme opomenout nastavit binding ve dvou krocích. Výhodou ovšem je, že
pokud se změní hodnota vlastnosti, okamžitě se změna projeví také ve všech
lokálních datech a není tak vůbec potřeba přistupovat k nějakým globál-
ním datům. Tento přístup se dá dobře využít ve vizuální hierarchii objektů
grafického uživatelského rozhraní, kdy je možné vlastnosti vizuálních po-
tomků navázat na vlastnosti rodiče, aniž by potomci museli mít k rodiči
přístup. V naší aplikaci využijeme data binding např. pro sdílení naměře-
ných výsledků z metronomu mezi několika objekty (pro zobrazení seznamu
výsledků, pro vykreslení grafu výsledků), což je více rozepsáno v úvodu
sekce 4.3.4.
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3. Nejjednodušší možností je využití statických datových položek tříd, kupří-
kladu třídy App pro opravdu globální data. Syntaxe při použití tohoto pří-
stupu je jednoduchá oproti složitým definicím BindableProperty a sou-
časně tím nijak nenarušujeme perzistentní ukládání jako v případě
Application.Properties. Nevýhodou tohoto přístupu ovšem je, že před-
pokládáme, že nevytvoříme více než jednu instanci třídy nebo že statická
data nejsou nijak závislá na instanci a každá instance tak nepotřebuje svá.
Mohli bychom tedy tento přístup dobře využít pro globální data, ale hůře by
se takto implementovalo sdílení dat v hierarchické struktuře, pokud se ob-
jekt může znovu použít na jiném místě aplikace (lepší by bylo použití data
bindingu). Statická data třídy využijeme v naší aplikaci např. pro uložení
výsledků naměřených v timeru, aby mohly být sdílené nejen mezi objekty
pro vypsání seznamu výsledků a pro vykreslení grafů, ale aby k nim měla
přístup také zcela oddělená komponenta pro vypsání osobních rekordů (po-
psaná v požadavku P24). Komponenta pro osobní rekordy nemá žádný jiný
vhodný způsob, kterým by se mohla k datům dostat, neboť jinak by jádro
aplikace muselo znát komponenty timeru a osobních rekordů, aby je mohlo
propojit, a nemohlo by být dostatečně obecné. Jelikož nepředpokládáme
více instancí komponenty timeru, je toto řešení přípustné. Více o tomto
konkrétním příkladu použití bude řečeno v sekci 4.3.3.

4. Pokud bychom potřebovali sdílení dat jen v malé části hierarchie objektů,
mohli bychom jednoduše v zanořeném objektu vytvořit veřejné vlastnosti
nebo datové položky a data předávat přímo do nich. Tento přístup se vyplatí
zejména v případě, kdy jeden objekt vytváří instanci druhého, tedy k němu
má dobrý přístup, a současně mu potřebuje předat některá svá data. V naší
aplikaci využijeme tento přístup např. pro předání seznamu výsledků třídě,
která je vykresluje v grafu. Více do detailů o této třídě mluvíme v části
Zobrazení grafu výsledků sekce 4.3.2.

3.2 Hlavolamy a módy
Jak jsme si určili v požadavcích P2 a P3, chtěli bychom, aby naše aplikace

podporovala několik různých hlavolamů a pro každý z nich také několik módů
(módem rozumíme rozlišení druhu skládání daného hlavolamu, např. jen jednou
rukou, poslepu apod.). Musíme si tedy určit mimo jiné to, jak bychom hlavolamy
a módy v aplikaci reprezentovali a jak bychom zajistili možnost jejich volby.

Přepínání hlavolamů a módů

Jednotlivé funkční komponenty v aplikaci, které rozlišují různé hlavolamy,
potřebují vědět, s jakým hlavolamem právě pracujeme (např. timer musí ukládat
naměřené výsledky do seznamu časů zvoleného hlavolamu). Měli bychom tedy na
vhodném místě umožnit volbu hlavolamu:

1. Na hlavní stránce aplikace by byla možnost zvolit hlavolam centrálně a při
zvolení konkrétní komponenty by pak byla tato komponenta rovnou připra-
vena k práci s daným hlavolamem.
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2. Hlavolam by se mohl měnit zvlášť uvnitř každé komponenty, takže by bylo
možné používat komponentu nejprve s jedním hlavolamem a poté pouhou
změnou hlavolamu přímo v komponentě pokračovat s jiným.

Pro co nejvyšší flexibilitu by bylo nejlepší využít kombinaci obou nastíněných
přístupů – nastavovat hlavolam centrálně v aplikaci, takže by zvolená kompo-
nenta vedla rovnou na práci s daným hlavolamem, ale současně umožnit změnit
hlavolam také uvnitř komponenty (tím by se změnil také centrálně nastavený
hlavolam).

Některé komponenty budou potřebovat rozlišovat také zvolený mód (např. ti-
mer pro ukládání výsledků do správného seznamu). Můžeme tedy pro přepínání
módů postupovat úplně stejně jako pro přepínání hlavolamů.

Nabídku několika možností, z nichž se dá některá vybrat, bychom mohli vy-
tvořit pomocí ovládacího prvku Picker ze Xamarin.Forms.

Reprezentace módů a ukládání dat specifických pro mód

Podle požadavku P8 má být ukládání výsledků z timeru oddělené pro jed-
notlivé hlavolamy a jejich módy, v požadavku P20 navíc vyžadujeme to samé
také pro metronom. Měli bychom tedy promyslet způsob, jak bychom odděleného
ukládání dat dosáhli, což silně závisí také na zvolené reprezentaci módu:

1. Každý mód by mohl být v programu reprezentovaný instancí speciální třídy,
která by současně uchovávala všechna data s ním spojená. Vše pro jeden
mód by tak bylo na jednom místě a stačilo by pouze vložit seznam in-
stancí do Pickeru pro výběr módu, takže by se snadno získal aktuálně
zvolený mód i se všemi daty. Nevýhodou by bylo nesnadné přidání nových
funkčních komponent do aplikace, které by vyžadovalo modifikaci třídy pro
mód, aby umožňovala také ukládání dat této komponenty. Data různých
komponent by byla rozdělená do několika různých tříd, porušilo by se tím
zapouzdření funkčnosti, a naopak třída pro reprezentaci módu by mohla na-
být obrovských rozměrů, když by obsahovala různorodá data pro všechny
komponenty.

2. Mohli bychom globálně vystavit seznam všech možných hlavolamů a jejich
módů a dát komponentám možnost zjistit, jaký hlavolam a mód je právě
zvolený. Tak by si každá komponenta ukládala data k sobě a mohla by
je oddělovat na základě hlavolamu a módu. Při dodávání nových funkčních
komponent by byl veškerý kód specifický pro komponentu na jediném místě,
nebylo by potřeba měnit již existující kód. Komponentám ovšem připadá
režie navíc, kdy musí zjišťovat, který mód je zvolený a vhodně na případnou
změnu reagovat.

3. Případně bychom mohli využít kombinaci předchozích dvou přístupů – pro
některé základní komponenty (např. ty, které budou již součástí základní
verze aplikace) ukládat data přímo do objektu módu, ale pro nově přidávané
komponenty využít druhý přístup, kdy by si vše zařizovaly tyto komponenty
samy. Taková kombinace ovšem nepředstavuje žádnou výhodu a naopak
využití druhého přístupu také pro základní komponenty může sloužit jako
dobrá dokumentace pro případné programátory nových komponent.
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Obrovskou výhodou druhého přístupu je, že nevyžaduje změnu již existujícího
kódu při dodávání nové funkcionality, proto jej zvolíme v naší aplikaci.

Mechanismus propagace změny

Abychom komponentám umožnili reagovat na změnu hlavolamu a módu, a tak
změnit své chování nebo dokonce vzhled, musíme představit mechanismus, jak
propagovat tuto změnu až ke komponentám. Principiálně máme 2 možnosti:

1. Aktuálně zvolený hlavolam a mód bychom uložili globálně, aby k němu
měly všechny komponenty přístup. Pak by si v libovolném okamžiku mohly
komponenty zjistit aktuální stav a podle toho provádět operace. Je tak
ovšem potřeba při každé akci přistupovat k těmto datům, i když mezitím
nedošlo k jejich změně, a není možné reagovat na změnu okamžitě, reakce
je odsunuta až na chvíli, kdy se získá hodnota a detekuje se změna.

2. Lepším řešením by bylo vhodně využít mechanismus callbacků na události
změny hlavolamu a změny módu zvlášť. Pokud komponenty potřebují rea-
govat na změnu hlavolamu a módu, mohou si na tyto události zaregistrovat
callback, ve kterém např. změní svá lokální data, ve kterých uchovávají aktu-
ální stav. Naopak komponenty, které hlavolamy nerozlišují, nemusí callback
registrovat vůbec. Velkou výhodou tohoto přístupu je možnost reagovat na
změnu okamžitě, takže komponenta může např. změnit svůj vzhled, který
je závislý na zvoleném hlavolamu, přesně ve chvíli změny. V naší aplikaci
implementujeme právě tento mechanismus.

3.3 Zobrazování komponent v hlavním menu
Ústřední části aplikace by mělo být hlavní menu, ve kterém by bylo několik

ikonek – pro každou funkční komponentu jedna. Tyto ikonky by měly funkčnost
tlačítek a po kliknutí by zobrazily odpovídající stránku komponenty (vstupním
bodem každé komponenty by tak byla jedna hlavní stránka). Každá komponenta
by ovšem měla mít možnost podporovat jen podmnožinu hlavolamů, takže při
zvolení takového hlavolamu v aplikaci, který daná komponenta nepodporuje, by
komponenta vůbec neměla být na výběr v hlavním menu. Obecně máme 2 mož-
nosti, jak k dané problematice přistupovat:

1. Mohli bychom pro právě zvolený hlavolam zobrazit ikonky jen těch apli-
kací, které daný hlavolam podporují. Tak by nebyly kolem zbytečně ikonky,
které nejsou funkční. Nevýhodou by ovšem bylo umístění ikonek v závislosti
na zvoleném hlavolamu, tedy by ikonka stejné komponenty mohla být na
různých místech pro různé hlavolamy.

2. Případně bychom mohli pro každý zvolený hlavolam zobrazovat v hlavním
menu ikonky všech komponent, ale deaktivovali bychom a vizuálně dosta-
tečně odlišili ikonky těch komponent, které daný hlavolam nepodporují.
Díky tomu by stejná komponenta měla ikonku na stále stejném místě hlav-
ního menu, což by mohlo uživateli usnadnit orientaci. Na druhou stranu by
mohlo působit rušivě, pokud by pro některý hlavolam bylo zobrazeno příliš

39



mnoho neaktivních ikonek. Jelikož se však tento přístup zdá pro uživatele
intuitivnější, neboť by nemuseli pokaždé zdlouhavě hledat v menu správnou
ikonku, použijeme ho v naší aplikaci.

3.4 Rozšiřitelnost
V cíli C2 jsme si určili, že bychom chtěli umožnit co největší rozšiřitelnost

aplikace – mělo by tedy být snadné do aplikace přidávat další funkce. Abychom
toto ovšem mohli umožnit, je nejprve potřeba řádně promyslet návrh, který by
snadnou rozšiřitelnost umožnil. V této sekci si uvedeme myšlenkové postupy, které
vedly k návrhu přidávání funkčních celků a generátorů scramblů.

3.4.1 Nové funkční komponenty
V této sekci se zaměříme na veškerá rozhodování týkající se funkčních kompo-

nent (tedy komponent, které zapouzdřují veškeré funkce jednoho nástroje v apli-
kaci). Podíváme se, jaké jsou naše požadavky, aby přidávání nové komponenty do
aplikace vyžadovalo co nejméně práce, jak usnadnit programátorům komponent
návrh vzhledu stránek nebo jak umožnit připojení stránky s nastavením.

Možnosti dodání funkčních komponent

V cíli C2 c) usilujeme o snadné přidávání nové funkční komponenty do apli-
kace. Stanovme si nyní několik požadavků pro výslednou implementaci:

1. Každá komponenta dostupná v aplikaci by měla mít svou vlastní ikonku
v hlavním menu, která by sloužila jako tlačítka pro zobrazení hlavní stránky
komponenty.

2. Každá komponenta by měla definovat seznam podporovaných hlavolamů,
tedy takových, se kterými umí pracovat, a v rámci komponenty by měla
být možnost zvolit pouze některý z podporovaných hlavolamů.

3. Pro centrálně zvolený hlavolam v aplikaci by měly být v nabídce hlavního
menu aktivní jen ty komponenty, které zvolený hlavolam podporují.

4. Pokud komponenta potřebuje rozlišovat mezi zvolenými hlavolamy,
např. pro ukládání dat nezávisle nebo pro změnu vzhledu, měla by exis-
tovat možnost reagovat na změnu hlavolamu (zavedený mechanismus call-
backů, zmíněný v části Mechanismus propagace změny sekce 3.2, nám toto
již umožňuje).

5. Případný programátor nové komponenty by měl mít možnost soustředit
se pouze na nově přidávaný obsah a nemělo by po něm být vyžadováno
ještě jeho zakomponování do existujícího kódu aplikace. Současně by měl
mít autor nové komponenty co největší svobodu v tom, jak bude výsledná
komponenta vypadat, jak bude nakládat s dostupnými daty a jak bude
reagovat na změnu hlavolamu nebo módu.
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Jedním z možných řešení by mohlo být vytváření obecných stránek (potomků
třídy Page v Xamarin.Forms) pro každou komponentu, ze kterých by se poté vy-
tvářely instance v kódu jádra aplikace a zobrazila by se pro ně tlačítka v hlavním
menu. To by ovšem vyžadovalo změnu jádra aplikace s každou přidanou kompo-
nentou, aby bylo možné přidat tlačítko do hlavního menu a navázat zobrazení
správné stránky na událost kliknutí. Výhodou by byla možnost přesné kontroly
nad vzhledem hlavního menu, kdy by se dalo určit, jak přesně vypadá a jak jsou
v něm ikonky uspořádané. Nevýhodou ovšem je výše zmíněná nutnost zásahu do
již existujícího kódu, ve kterém by se tak programátor komponenty musel nejprve
zorientovat.

Lepším řešením by bylo využít knihovnu MEF2, o které jsme mluvili již
v sekci 2.6. Vytvořili bychom tedy základní třídu pro funkční komponentu, která
by dědila od třídy Page. Tato základní stránka by představovala společného
předka všech komponent. Poté by stačilo konkrétní potomky reprezentující funkce
v aplikaci označit správným atributem. S využitím tohoto principu by mohlo být
jádro aplikace velmi obecné, vyhledali by se potomci základní třídy, pro každého
by se vytvořilo tlačítko a umístilo by se do hlavního menu. S přidáním nové kom-
ponenty by tak nebylo potřeba zasahovat do již existujícího kódu, programátor
nové komponenty by implementoval pouze třídu této komponenty a vše ostatní
by obstaralo jádro aplikace. Nevýhodou ovšem je nemožnost zvolit pořadí kompo-
nent v hlavním menu – byly by přesně v takovém pořadí, v jakém byly nalezeny
knihovnou MEF2. V naší implementaci ovšem i přesto tuto knihovnu použijeme
a zmíněnou nevýhodu vyřešíme zadefinováním vlastního compareru, který něko-
lik předdefinovaných komponent, které budou součástí základní verze aplikace,
setřídí do požadovaného pořadí a umístí je na úplný začátek.

Další výhodou druhého řešení je možnost definovat v základní třídě společné
části všech stránek komponent, např. navigační panel v horní části obrazovky pro
návrat na předchozí stránku nebo nějaká data. Tak by bylo možné předpřipravit
programátorům komponent sadu užitečných dat a metod, které by mohli s vý-
hodou využít, a také definovat společné rozhraní všech komponent, kterého by
poté mohlo využívat jádro aplikace k jednotné práci s komponentami. S využitím
tohoto přístupu bychom také mohli snadno zajistit splnění výše zmíněných poža-
davků, neboť bychom je mohli zabudovat do společného předka všech komponent.

Možnosti vzhledu stránek

S možností vytvoření společného předka všech komponent přichází také mož-
nost ovlivnit vzhled stránek komponent. Principiálně se nabízí 2 možnosti:

1. Mohli bychom společného předka zachovat co nejmenšího, aby sloužil spíše
jen jako označení tříd stránek komponent (potomků). Přenechali bychom
programátorům komponent plnou kontrolu nad vzhledem stránek.

2. Mohli bychom poskytnout sadu tříd, které by určovaly základ pro různé
vzhledy stránek – stránka pouze s obsahem (ekvivalent ContentPage v Xa-
marin.Forms), stránka se záložkami určujícími aktuální obsah stránky (ekvi-
valent TabbedPage v Xamarin.Forms) – doplněné o prvky společné pro
všechny komponenty. Tento přístup má velké množství výhod – sjednotili
bychom tak vzhled všech stránek komponent, žádná by tak svým vzhledem
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příliš nevyčnívala, mohli bychom snadno dodat obecné prvky (např. na-
vigační panel, možnost zvolit hlavolam a mód), programátorům bychom
usnadnili práci, vše bychom jim předpřipravili. Navíc bychom tak mohli
určit společné rozhraní všech stránek komponent a díky tomu povolit více
možností interakce jádra aplikace s komponentou. V implementaci tedy bu-
deme postupovat podle tohoto přístupu (detailně je popsán v sekci 4.2.3).

Stránka se záložkami

Kdybychom si vytvořili vlastní třídu pro stránku se záložkami, nejen že bychom
tak poskytli vhodný základ pro všechny komponenty naší aplikace, ale navíc
bychom mohli sjednotit umístění panelu záložek na všech platformách. Třída
TabbedPage, dostupná v Xamarin.Forms pro vytvoření stránky se záložkami, má
totiž různý vzhled na různých cílových platformách – na systému Android se zob-
razuje seznam záložek v horní části obrazovky, na systému iOS naopak v dolní
části.

V panelu záložek bychom chtěli ideálně umožnit zobrazovat nejen text, ale
také obrázky – to by odpovídalo instancím tříd Button a ImageButton v Xama-
rin.Forms. Tyto dvě třídy jsou ovšem z nezávislých hierarchií dědičnosti, jejich
společný předek je v hierarchii až příliš vysoko, takže bychom nemohli s prvky
pracovat jednotně a přitom využít všechny jejich společné vlastnosti. Místo toho
bychom si tedy mohli jako prvek záložky určit instanci třídy, která by obalila
Button, nebo ImageButton podle toho, co bychom chtěli v panelu záložek zob-
razit, a všechna volání metod této třídy bychom delegovali na obalené prvky.

Každé tlačítko v panelu záložek by mělo mít k sobě přiřazený obsah, který se
po zvolení záložky zobrazí ve stránce komponenty. Nyní ovšem máme 2 možnosti,
jak zobrazovat obsahy záložek:

1. Mohli bychom pokaždé vložit do stránky jen obsah přidružený k právě zvo-
lené záložce, např. jako obsah prvku ContentView ze Xamarin.Forms. Tak
bychom ovšem nemohli vhodně použít data binding, kdy by potomci sdí-
leli objekt BindingContext nastavený v rodiči a z něj získávali hodnotu
BindableProperty. Podívejme se na obrázek 3.1 vlevo. V této variantě je
pouze právě zobrazený obsah součástí hierarchie prvků uživatelského roz-
hraní, a tedy potomkem prvku, kterému by se nastavil BindingContext.
Kdykoliv by tedy bylo potřeba zobrazit nový obsah, zapojili bychom ho do
hierarchie prvků jakožto potomka stránky a poté bychom museli na tomto
obsahu zavolat metodu SetBinding pro navázání.

2. Všechny obsahy záložek by mohly být součástí hierarchie prvků uživatel-
ského rozhraní naráz (tato varianta je znázorněna na obrázku 3.1 vpravo),
např. bychom je mohli umístit do prvku Grid ze Xamarin.Forms, ale vždy
jen jeden by byl viditelný (právě zvolený obsah by se zviditelnil, kdežto
předchozí by se zneviditelnil). Díky tomu by byly všechny obsahy najed-
nou součástí hierarchie a bylo by tak možné sdílet BindingContext, což
v předchozím přístupu nešlo, aniž bychom pokaždé znovu navazovali hod-
noty BindableProperty. V naší implementaci tedy zvolíme tento přístup.
Musíme ovšem správně zvolit způsob zviditelňování – nestačí pouze nasta-
vovat dostupnou vlastnost IsVisible, protože tak zůstane stále rezervo-
vané místo pro daný obsah v prvku Grid, jen bude prázdné. Místo toho
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je potřeba měnit výšku řádku prvku Grid, ve kterém se obsah nachází –
nastavili bychom výšku 0 pro neviditelný obsah a pro viditelný bychom
nastavili zaplnění celého dostupného prostoru.

Obrázek 3.1: Různé možnosti připojení obsahů záložek k nadřazené třídě stránky
při sdílení BindingContext – vlevo je vždy právě jeden obsah potomkem stránky
a pouze ten může mít navázané hodnoty vlastností na BindingContext, vpravo
jsou všechny obsahy současně potomky stránky a mohou tedy všichni sdílet
BindingContext z rodiče, přičemž stačí navázat hodnoty vlastností pouze jednou

Stránky s nastavením a s informacemi

Pro každou komponentu by bylo vhodné přidat speciální stránku obsahující
nastavení a stránku s informacemi nebo nápovědou.

1. Každá komponenta by si mohla definovat přesně takové chování, jaké vyža-
duje. Pokud např. nevyžaduje žádná nastavení, ale hodí se pro ni stránka
s nápovědou, mohla by mít někde umístěné tlačítko pro zobrazení nápo-
vědy. Tak bychom ovšem dosáhli nejednotného vzhledu, každá komponenta
by mohla mít tlačítka umístěna jinde na stránce. Navíc bychom tak zbytečně
přidávali programátorovi komponenty zodpovědnost navíc, a to zakompo-
novat vhodně do stránky tlačítka pro pomocné stránky.

2. Vylepšením předchozí možnosti by bylo vytvoření univerzálního postupu pro
všechny stránky. Mohli bychom využít navigační panel, do kterého bychom
umístili dvě tlačítka – pro stránku s nastavením a pro stránku s nápovědou.
Ve společném předkovi všech komponent bychom pak zajistili, že budou mít
vždy takto upravený navigační panel. Stránky komponent by měly možnost
dosadit stránky, které by se po stisknutí tlačítek měly zobrazit. Díky tomu
se programátor komponenty nemusí starat o zobrazení stránek a vytvoření
tlačítek, pouze musí vytvořit jednotlivé stránky a vše propojit. Výsledná
implementace tohoto přístupu v aplikaci je popsána v části Stránky s na-
stavením a s informacemi sekce 4.2.3.
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Svázání komponenty s ikonkou v menu

Jak již bylo zmíněno v sekci 3.3, každá komponenta by měla mít 2 různé
ikonky – jedna se bude zobrazovat v menu, pokud bude komponenta dostupná
pro právě zvolený hlavolam, druhá se bude zobrazovat, pokud bude komponenta
nedostupná. Tyto dvě ikonky by měly být dostatečně vizuálně odlišeny, např. ne-
dostupná by mohla být světlejší a přeškrtnutá.

S ikonkami bychom chtěli ideálně pracovat jako s embedded resources, o kte-
rých jsme detailně mluvili v sekci 2.3. Mohli bychom tedy vytvořit složku určenou
přímo pro ikonky komponent a v .csproj souboru pro tuto složku nastavit, aby
vše v ní vložené bylo přiloženo jako embedded resource. Díky tomu by stačilo
pouze umístit ikonky do složky.

V programu budeme potřebovat svázat ikonku s třídou reprezentující hlavní
stránku komponenty, aby bylo možné při kliknutí na ikonku v menu zobrazit
správnou stránku. Mohli bychom obojí vložit do datových položek speciální třídy,
ke které by se poté přistupovalo v hlavním menu, aby se zobrazila správná ikonka
a při kliknutí na ni správná stránka. Lepší variantou by ovšem bylo vytvořit přímo
potomka třídy ImageButton a přidat mu datovou položku pro stránku kompo-
nenty. Poté bychom mohli v menu využít přímo tohoto potomka pro zobrazení
ikonky jako tlačítka, jen bychom mu nastavili obsluhu události kliknutí, aby se
zobrazila přidružená stránka.

Jelikož bychom chtěli programátorovi co nejvíce usnadnit práci a zajistit, aby
se mohl soustředit pouze na samotný obsah stránky komponenty a nenesl zod-
povědnost za propojení stránky s její ikonkou, mohli bychom využít jmennou
konvenci pro soubory s ikonkami komponenty. Funkční komponenta by měla svůj
identifikátor a názvy souborů s ikonkami by obsahovaly tento identifikátor. O na-
lezení ikonek a jejich propojení se stránkou komponenty by se poté mohlo starat
jádro aplikace, které by tak mohlo být velmi obecné. Při případném nenalezení
ikonek daného jména ve složce s ikonkami by bylo možné použít dobře odlišitelnou
výchozí ikonku, která by již na první pohled upozornila, že správný obrázek nebyl
nalezen. Programátorovi by tedy nakonec stačilo vytvořit pouze stránku kompo-
nenty a dodat dvě správně pojmenované ikonky do správné složky. Tento postup
tedy implementujeme (detailně je popsán v části FeatureImageButton sekce 4.2.3).

Pokud bychom chtěli případným programátorům nových komponent usnadnit
práci ještě více, mohli bychom dodat pomocný program, který by jako argument
příkazové řádky přijal cestu k základní ikonce komponenty pojmenované identi-
fikátorem komponenty, ke které náleží, a vygeneroval by z ní 2 výstupní ikonky –
jednu nezměněnou, pouze správně pojmenovanou, pro dostupnou komponentu
a jednu upravenou tak, aby odpovídala nedostupné komponentě, a navíc správně
pojmenovanou. Tak by programátor vytvořil jen jednu ikonku a dvě vygenerované
by pouze umístil do správné složky. Nastíněný návrh jsme nakonec implemento-
vali v pomocném projektu FeatureIconsGenerator, který je do detailů popsán
v sekci 4.5.2.

3.4.2 Scramble generátory
Dle cíle C2 b) bychom chtěli umožnit snadné dodání nového generátoru

scramblu pro některý z podporovaných hlavolamů, aby byl poté k dispozici v na-
bídce dostupných generátorů, jak jsme si určili v požadavku P23. Dodali bychom
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tedy základní třídu, jejíž potomci by byli konkrétní generátory. Každý hlavolam
je ovšem specifický, používá svou vlastní notaci tahů, a tak je každý generátor
scramblů používající notaci hlavolamu určený pouze pro jeden typ hlavolamu.
Proto potřebujeme rozlišit generátory pro různé hlavolamy:

1. Pro splnění požadavku snadné rozšiřitelnosti využijeme knihovnu MEF2
(zmíněnou v sekci 2.6) k nalezení všech implementací základní třídy (po-
dobně jako pro funkční komponenty, jak jsme si popsali v části Možnosti
dodání funkčních komponent sekce 3.4.1), a tím získání všech dostupných
generátorů scramblů. Mohli bychom tedy rovnou zavést vlastní atribut, kte-
rým bychom jako metadata dodali identifikátor hlavolamu, pro který je
daný scramble generátor určený. Po importu generátorů bychom tak mohli
filtrovat generátory podle hodnoty tohoto atributu.

2. Mohli bychom vložit do základní třídy pro generátor scramblů obyčejnou da-
tovou položku nebo vlastnost, která by obsahovala identifikátor hlavolamu,
pro který je generátor určený. Nemusíme tak složitě vytvářet vlastní atri-
but a navíc můžeme vynutit dosazení identifikátoru, pokud základní třídě
dodáme jediný konstruktor s parametrem pro identifikátor. Poté můžeme
po importu rozdělit generátory podle hodnoty v datové položce/vlastnosti.
Díky jednoduchosti a možnosti vynucení dosazení identifikátoru je toto ře-
šení lepší než předchozí.

V požadavku P12 jsme zmínili, že bychom chtěli být schopni zobrazovat
v komponentě timeru také obrázek scramblu jakožto rozloženou síť hlavolamu
s barevně označenými samolepkami. Principiálně by se nabízely 2 možnosti:

1. Mohli bychom pro každý hlavolam vytvořit zcela separátní třídu, která by
ze scramblu vygenerovala obrázek. Scramble jako vstup by tak rozdělila na
jednotlivé tahy, určitým způsobem by vnitřně simulovala provádění tahů
na hlavolamu a z konečného stavu by vygenerovala obrázek. Tak bychom
potřebovali jedinou třídu pro každý hlavolam.

2. Vhledem k tomu, že podoba obrázku je závislá na vygenerovaném scramblu,
mohli bychom připojit schopnost generování obrázku přímo k jednotlivým
generátorům scramblů. Současně bychom mohli nechat každý generátor, ať
si sám určí, jakým způsobem vygeneruje obrázek. Výhodou tohoto přístupu
je možnost využít interní reprezentaci stavu hlavolamu používanou v gene-
rátoru scramblu, takže se nemusí pro získání obrázku znovu parsovat tahy
z textové reprezentace a simulovat. Každý generátor tak může určit třídu,
která mu nejlépe rozumí (různé scramble generátory mohou pro stejný hla-
volam používat rozdílnou interní reprezentaci). Např. random state generá-
tory, o kterých jsme mluvili v části Generátor scramblů sekce 1.2, generují
rovnou stav hlavolamu, takže je pro ně jednodušší rovnou vytvořit obrázek
tohoto stavu bez nutnosti simulování tahů na hlavolamu. Současně bychom
v případě nedostupnosti vhodnější třídy mohli kdykoliv použít nějakou uni-
verzální, odpovídající prvnímu přístupu. Toto řešení je tedy mnohem flexi-
bilnější, a proto ho použijeme v naší aplikaci.
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3.5 Komponenty pro timer a metronom
Komponenty pro timer a metronom mají několik specifických požadavků, je-

jichž návrh je potřeba řádně promyslet. V této sekci si projdeme všechna význam-
nější rozhodnutí, která jsme museli učinit.

3.5.1 Podobnost komponent
Jak vyplývá z požadavků pro komponenty timeru a metronomu (mají společné

požadavky P8–P17), tyto dvě komponenty mají velkou část chování totožnou,
liší se spíše jen v drobnostech (způsob měření výsledků a formát výsledků). Měli
bychom tedy 2 možnosti implementace:

1. Podobnost komponent bychom vůbec nebrali v úvahu a každou komponentu
bychom implementovali zcela nezávisle.

2. Pokusili bychom se vytvořit co nejobecnější objekty, které by dokázaly pra-
covat s libovolnými výsledky, a z těchto objektů bychom poté složili kom-
ponenty pro timer a metronom. Abychom dosáhli obecnosti objektů, mohli
bychom je vytvořit generické, přičemž typovým parametrem by byl právě
typ výsledků, který by musel implementovat předem určené rozhraní, aby
bylo možné s výsledky pracovat jednotně. Tak by bylo vše pro komponenty
timer a metronom společné, lišilo by se to jen na úplně nejnižší úrovni. Pou-
žití generických tříd oproti třídám pracujícím obecně s rozhraním, které by
bylo implementované třídami reprezentujícími výsledky, vynutí práci pouze
s jedním typem. Nebude tedy možné do objektů vkládat současně výsledky
z timeru i metronomu, i když implementují stejné rozhraní.

Druhý přístup představuje lepší návrh, kdy veškeré společné chování vytvo-
říme pouze jednou a použijeme ho v obou komponentách. Bohužel však v XAML
nelze specifikovat třídu s typovým parametrem [71], tedy je potřeba vytvářet veš-
keré UI generických prvků a konkrétní specializace těchto prvků pouze ze C#
kódu. Toto ovšem nepředstavuje příliš velkou komplikaci a přístup tedy i přesto
použijeme.

S využitím druhého přístupu vytvoříme všechny potřebné prvky – seznam
naměřených výsledků, graf výsledků, pop-up okno pro manuální přidání výsledků
apod. – jak je více popsáno v sekci 4.3.2.

3.5.2 Spouštění timeru
Pro základní funkcionalitu komponenty timeru – měření času – musíme také

učinit několik rozhodnutí. Převážně potřebujeme promyslet, jakým způsobem
bude probíhat spuštění měření.

Způsob spuštění měření

Je pro nás důležité přesně porozumět tomu, v jakém okamžiku by se mělo
spustit měření časovače. Dle požadavku P5 by se měl spustit pomocí dvou tlačí-
tek. První možností by bylo spuštění měření při uvolnění prvního tlačítka, dru-
hou možností by bylo spuštění po uvolnění obou tlačítek. Fyzický timer, kterým
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bychom se chtěli v naší aplikaci inspirovat, se spouští již po uvolnění prvního
tlačítka. Tak je možné během skládání jednou rukou mít druhou ruku neustále
umístěnou na timeru, který poběží dál. Toto chování tedy použijeme také v naší
aplikaci.

Třída ImageButton, kterou bychom použili pro tlačítka, abychom tlačítkům
mohli předat obrázky levé a pravé ruky, má celkem 3 různé události vyvolané při
stisknutí nebo uvolnění tlačítka:

• Událost Pressed je vyvolána v okamžiku stisknutí tlačítka.

• Událost Clicked je vyvolána v okamžiku uvolnění tlačítka v případě uvol-
nění dotyku / stisku myši nad tlačítkem.

• Událost Released je podobně jako Clicked vyvolána v okamžiku uvolnění
tlačítka, ovšem nezáleží na místě uvolnění dotyku / stisku myši. Pokud
tedy stiskneme tlačítko, ale přesuneme se mimo tlačítko a na tomto místě
uvolníme dotyk / stisk myši, událost Released se i přesto vyvolá.

Se znalostí různých událostí vyvolaných třídou ImageButton si nyní můžeme
rozebrat různé způsoby implementace spuštění timeru:

1. Mohli bychom použít kombinaci událostí Pressed (pro spuštění měření
délky stisku před spuštěním timeru) a Clicked, čímž bychom detekovali
uvolnění tlačítek pouze v případě, pokud kurzor/dotyk zůstal nad nimi.
Takové chování by mohlo být pro uživatele intuitivnější, nicméně v Xama-
rin.Forms nemáme možnost detekovat, že kurzor/dotyk přejel mimo tla-
čítko, a k události Clicked v tomto případě vůbec nedojde. Nedokázali
bychom tedy žádným způsobem resetovat stav timeru (měření délky stisku
před spuštěním), pokud by ke zmíněné situaci došlo.

2. Mohli bychom použít kombinaci událostí Pressed a Released. Tak by spus-
tilo timer také uvolnění tlačítek mimo ně, což nemusí být příliš intuitivní,
nicméně to představuje menší problém než předchozí možnost.

3. Mohli bychom použít kombinaci předchozích dvou přístupů, tedy vhodně
nakombinovat všechny tři události. Událost Released bez Clicked by re-
setovala stav timeru, Clicked by spustila časovač, Pressed by zahájila mě-
ření délky stisknutí tlačítek. Pro detekci, zda došlo k události Released,
ale ne ke Clicked, bychom potřebovali, aby události proběhly v jedno-
značně definovaném pořadí – nejprve Clicked, která by případě nasta-
vila booleovskou proměnnou k signalizaci, že k ní došlo, poté Released,
která by již věděla, zda došlo ke Clicked a má se tedy spustit timer, nebo
ke Clicked nedošlo a timer je potřeba resetovat. V dokumentaci pro třídu
Button je definováno, že událost Released nastane vždy před Clicked.
K třídě ImageButton podobné tvrzení v dokumentaci není, ale i kdybychom
předpokládali stejné chování, docházelo by k událostem v přesně opačném
pořadí, než jaké bychom potřebovali. Navíc bychom nedokázali dosáhnout
ideálního chování, které by znamenalo již po opuštění tlačítka přestat mě-
řit délku stisknutí tlačítek, aby se nezobrazila signalizace, že tlačítka byla
držena dostatečně dlouho, nebo aby nebylo možné vrátit se nad tlačítka
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a teprve znovu nad nimi uvolnit. K tomu bychom opět potřebovali schop-
nost detekovat opuštění prostoru tlačítka.

Jelikož pouze druhý přístup je v naší situaci aplikovatelný, implementujeme
ten i přes zmíněné nedostatky.

Spuštění měření bez dotykové obrazovky

Jelikož se timer spouští dvěma tlačítky, ale ne všechna zařízení s cílovou plat-
formou mají dotykovou obrazovku (nemusí tedy být možné stisknout obě tlačítka
současně), měli bychom umožnit také alternativní ovládání. Pro taková zařízení
bychom mohli přidat možnost ovládání pomocí klávesnice. V konkurenčních ti-
merech se obvykle pro spuštění a zastavení používá mezerník, ale my bychom
chtěli v naší aplikaci zachovat podmínku držení dvou různých tlačítek:

1. Mohli bychom zvolit dvě klávesy, které by nahrazovaly tlačítka na obra-
zovce. Tak by ovšem bylo těžké trefit se přesně na zvolené klávesy během
zastavování timeru, což by mohlo vést ke zkresleným výsledným časům.

2. Lepší, a námi nikde jinde nepozorovanou, možností by bylo rozdělit kláves-
nici na dvě části – klávesy z levé poloviny klávesnice by zastupovaly levé
tlačítko, klávesy z pravé poloviny by zastupovaly pravé tlačítko. Z každé
části by se musela stisknout alespoň jedna libovolná klávesa, aby to bylo
ekvivalentní stisknutí dvou tlačítek. Tímto způsobem by pro zastavení mě-
ření stačilo trefit libovolnou klávesu z každé části, což je velmi podobné
tomu, jak funguje fyzický timer – stačí jen spustit ruce dostatečně správ-
ným směrem.

Druhý přístup má své výhody, ale museli bychom vyřešit také situace, kdy roz-
ložení klávesnice může být různé. Místo rozdělení klávesnice na dvě části podle
stisknutých znaků bychom mohli používat raději tzv. scan code, který reprezentuje
fyzickou klávesu podle umístění na klávesnici nezávisle na mapování klávesnice
nastaveném v systému. Pro dvě části klávesnice bychom používali následující kódy
(pro přehlednost v závorkách uvádíme ekvivalentní znaky podle hojně využíva-
ného rozložení QWERTY):

• Levá část klávesnice: 16–20 (’Q’–’T’), 30–34 (’A’–’G’), 44–48 (’Z’–’B’).

• Pravá část klávesnice: 21–25 (’Y’–’P’), 35–39 (’H’–’;’), 49–53 (’N’–’/’).

Na některých exotických klávesnicích by se mohly kódy lišit a toto dělení by
tak bylo nepraktické. Umožníme tedy uživatelům také alternativní způsob ovlá-
dání pomocí mezerníku (tedy pouze jednou klávesou, ale nutnost delšího stisku
pro spuštění timeru bychom zachovali), přičemž by bylo možné v nastavení timeru
zvolit používaný způsob.

Deaktivace okolních prvků během měření

V průběhu měření času v timeru by bylo velmi užitečné deaktivovat všechny
okolní prvky, aby uživatel omylem nestiskl jiné tlačítko při zastavování timeru
a výsledný čas tak nebyl zkreslený. Nyní si nastíníme 2 obecné způsoby, jak
bychom toho mohli dosáhnout:
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1. Mohli bychom použít data binding, zmíněný v sekci 3.1, a navázat vlastnost
IsEnabled dotčených prvků na booleovskou hodnotu v BindableProperty
nějakého objektu, který by se nastavoval jako BindingContext. Tak by se
změna projevila okamžitě při nastavení booleovské hodnoty. Tímto způso-
bem můžeme snadno ovlivňovat prvky v rámci hierarchie prvků uživatel-
ského rozhraní směrem dolů, ale již to nemusí být vhodné mimo hierarchii.

2. Definovali bychom rozhraní, které by implementovaly všechny objekty
se schopností aktivovat a naopak deaktivovat všechny své ovládací prvky na-
ráz. Součástí rozhraní by tedy byly dvě metody – jedna pro aktivaci a jedna
pro deaktivaci. Objekt by musel získat reference na ostatní objekty a po-
mocí metod rozhraní je ovlivňovat. Jelikož nutnost znalosti ostatních ob-
jektů komplikuje implementaci, bylo by vhodné použít tento přístup pouze
jako doplněk k přístupu prvnímu pro ty objekty, na které nelze první přístup
uplatnit.

Ve výsledné implementaci, která je popsána v částí Deaktivace okolních prvků
během měření sekce 4.3.3, jsme nakonec zvolili kombinaci obou přístupů, abychom
byli schopni plně využít výhody každého z nich v konkrétních situacích.

3.5.3 Metronom – přehrávání zvuku v pravidelných inter-
valech

V komponentě pro metronom je potřeba zařídit, aby v pravidelných interva-
lech vydával zvuk tikání. Současně jsme si v požadavku P18 stanovili, že bychom
měli být schopni měnit tempo, s jakým metronom tiká. Pro vyvolání akce (pře-
hrání zvuku) v pravidelných intervalech máme následující možnosti:

1. Mohli bychom použít statickou metodu Device.StartTimer, zmíněnou již
v sekci 2.10, v části Pravidelná aktualizace zobrazeného času, které se pře-
dává délka intervalu a akce, která se má pokaždé vyvolat a která vrací
booleovskou hodnotu, zda se má pokračovat v pravidelném vyvolávání akce,
či nikoliv. Interval je ovšem fixně nastavený, nemůžeme ho dynamicky mě-
nit, takže bychom při každé změně tempa museli ukončit běžící opakování
a zahájit nové s jinou délkou intervalu.

2. Případně bychom mohli spustit smyčku, v jejíž jedné iteraci by se přehrál
zvuk a poté bychom zavolali neblokující Task.Delay s požadovanou délkou
intervalu mezi tiky. Obrovská výhoda tohoto přístupu je možnost dynamické
změny délky intervalu, neboť se v každé iteraci zadává znovu. Právě tato
výhoda činí z tohoto přístupu vhodné řešení.

Jelikož u metronomu nepožadujeme vysokou přesnost, můžeme zadat délku
intervalu tak, jak je, a není potřeba zabývat se tím, že všechny okolní instrukce
zaberou nějaký čas navíc, případně že se může iterace trochu pozdržet. Abychom
ovšem zbytečně neprotahovali každou iteraci ještě více, můžeme spouštět každé
jednotlivé přehrání zvuku v jiném vlákně (resp. provést jako Task ve standardním
thread poolu).
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3.6 Získání seznamu soutěží a rekordů
Součástí naší aplikace by měl být také seznam nadcházejících soutěží, jak jsme

si určili v požadavku P26. Abychom se dostali k takovým informacím, můžeme
využít jednu z možností poskytovaných World Cube Association:

1. Oficiální webová stránka WCA dává k dispozici RSS feed [72], ze kterého je
možné získat informace o přidaných aktualitách, a tedy také o vyhlášených
soutěžích. Abychom ovšem získali pouze seznam soutěží, museli bychom
data filtrovat. Nejlepším způsobem by byla pravděpodobně detekce URL
v textu, které by vedlo na seznam soutěží na WCA stránce [73]. Tímto
přístupem bychom ovšem museli procházet velké množství irelevantních in-
formací.

2. Mohli bychom parsovat zdrojový kód WCA stránky se seznamem sou-
těží [73], ze kterého bychom byli schopni získat ke každé soutěži všechny po-
třebné údaje (název soutěže, datum konání, místo konání). Pokud bychom
ovšem chtěli zavést možnost filtrovat soutěže na základě soutěžních katego-
rií a země konání, jak jsme uvedli v požadavcích P27 a P28, museli bychom
takový dotaz správně vložit do URL, ale nastudování všech možných variant
by bylo poměrně složité.

3. WCA zveřejňuje exporty z databází se všemi uchovávanými daty [74], mimo
jiné tedy také se seznamy soutěží. Tyto databáze jsou dostupně ve 2 for-
mátech lišících se podle zahrnutých údajů. Databáze obou formátů ovšem
obsahují velké množství pro nás nepotřebných dat, takže jsou příliš veliké
(přes 100 MB) na to, abychom je v naší aplikaci na mobilním telefonu pra-
videlně stahovali a poté zpracovávali.

4. WCA poskytuje REST API, ve kterém lze pomocí dotazů v URL získat
JSON soubor. Jedním z možných cílů je také seznam soutěží [75], který
lze filtrovat podle data a země konání a třídit podle různých kritérií. Vý-
sledný soubor neobsahuje příliš mnoho pro nás nepotřebných dat a parso-
vání JSON formátu je snadné s využitím vhodných nástrojů. Bohužel je
však API špatně zdokumentované, takže není možné snadno zjistit, jaké
druhy dotazů jsou podporovány. Současně se některé údaje hůře získávají
(např. jsme nenašli možnost filtrování soutěží podle soutěžních kategorií)
a jsme tak velmi omezeni tím, co je k dispozici.

Čtvrtý přístup je velmi jednoduchý na implementaci a současně poskytuje
všechna potřebná data, proto jsme se rozhodli implementovat získání seznamu
soutěží tímto způsobem. Pro parsování JSON souboru jsme ovšem museli zvolit
vhodný způsob. Jelikož Xamarin.Forms nejsou zatím postavené na .NET Core,
který nyní poskytuje základní implementaci JSON deserializátoru, museli jsme
se obrátit na některou externí knihovnu. Newtonsoft.Json [76] je nejpoužívanější
JSON knihovna, která má široké spektrum možností. Ačkoliv jsou k dispozici
také výkonnější knihovny, tato nám plně dostačuje, neboť zpracováváme jen malé
množství dat (na každé stránce výsledného JSON souboru je vždy maximálně
25 záznamů).

Výsledný postup pro získání seznamu soutěží tak sestává z několika kroků:
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1. vytvořit objektový model pro deserializaci JSON souboru (můžeme ho vy-
tvořit ručně, nebo pomocí některého z dostupných nástrojů, např. webového
nástroje json2csharp [77]1),

2. pomocí třídy HttpClient stáhnout soubor z vytvořeného URL,

3. deserializovat podle vytvořeného modelu pomocí Newtonsoft.Json,

4. získaný seznam soutěží zobrazit v požadovaném formátu.

Kromě seznamu soutěží by bylo také užitečné zobrazit v aplikaci seznam ak-
tuálních rekordů – světových, kontinentálních, národních, i s jejich držiteli. Po-
skytované REST API zveřejňuje i soubor s rekordy [78] rozdělenými do kategorií,
ale jsou v něm pouze číselné údaje, tedy z něj nelze získat alespoň jména drži-
telů. Z důvodu nedostatečné dokumentace REST API se nám ovšem nepodařilo
najít vhodnější soubor, proto odložíme zobrazení rekordů jako možné vylepšení
do budoucna.

1V době dokončování práce odkaz hlásí, že jméno domény vypršelo a čeká se na obnovení,
nebo smazání. Před 17. 4. 2020 byl ještě obsah k dispozici.
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4. Vývojová dokumentace
V předchozích kapitolách jsme si uvedli různá rozhodnutí, která jsme museli

učinit při implementaci naší aplikace. V této kapitole si představíme konečný vý-
sledek vzešlý ze zmíněných rozhodnutí, který je zpracován v solution uCube_0.sln
pro Visual Studio 2017.

Solution sestává ze 7 projektů:

• 4 obsahujících základní funkcionalitu aplikace (uvedené na obrázku 4.1):

– uCube_0 – hlavní projekt celé aplikace, obsahuje společný kód pro
všechny cílové platformy, a to veškerou logiku i tvorbu uživatelského
rozhraní.

– uCube_0.Android – doplňuje hlavní projekt o chování specifické pro
platformu Android.

– uCube_0.UWP – doplňuje hlavní projekt o chování specifické pro UWP.
– uCube_0.iOS – doplňuje hlavní projekt o chování specifické pro plat-

formu iOS.

• 3 pomocných:

– CountryGenerator – pomocný projekt, s jehož pomocí lze získat se-
znam zemí i s jejich ISO kódem, využívaný komponentou pro zobra-
zení seznamu nadcházejících soutěží, jak je více do detailů popsáno
v sekci 4.3.6.

– FeatureIconsGenerator – pomocný projekt s jehož pomocí lze z jedné
vzorové ikonky pro komponentu vytvořit 2 požadované aplikací. Více
informací o jeho fungování a použití lze nalézt v sekci 4.5.2.

– MovesAndPruningTablesGenerator – pomocný projekt využitý k vy-
generování tabulek potřebných pro random state scramble generátor
kostky 2×2×2. Detailní popis celého postupu je v části Pomocné ta-
bulky a jejich vytvoření sekce 4.4.1.

Obrázek 4.1: Projekty v solution, které obsahují kód aplikace

V následujících podkapitolách budeme mluvit o obsahu hlavního projektu
uCube_0 s případnými odbočkami do ostatních projektů.
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4.1 Architektura aplikace
Aplikace je tvořena několika vzájemně propojenými částmi, jejichž vztahy jsou

zobrazeny na obrázku 4.2:

• Jádro aplikace – obsahuje obecný kód, který propojuje všechny funkční
komponenty do jednoho celku.

• Funkční komponenty:

– Main Menu – obsahuje veškerou funkcionalitu spojenou s hlavním
menu aplikace.

– Timer – obsahuje veškerou funkcionalitu spojenou s timerem.
– Metronome – obsahuje veškerou funkcionalitu spojenou s metrono-

mem.
– Personal Bests – obsahuje veškerou funkcionalitu spojenou se zobraze-

ním osobních rekordů.
– WCA Info – obsahuje veškerou funkcionalitu spojenou s vypsáním se-

znamu nadcházejících soutěží (a do budoucna také seznamu světových,
kontinentálních a národních rekordů).

Obrázek 4.2: Architektura aplikace

Oddělením funkčních komponent od jádra aplikace splňujeme požadavek P1,
aby byla veškerá související funkcionalita zapouzdřená v jediné třídě.

4.2 Jádro aplikace
Zodpovědností jádra aplikace je nalézt jednotlivé funkční komponenty, připojit

je a předat jim všechna požadovaná data. Tato funkcionalita je implementována
ve třídě App, jejíž konstrukce je vstupním bodem Xamarin.Forms aplikace.

V následujících sekcích si detailně rozebereme, jakým způsobem třída App plní
zodpovědnosti jádra (jak získává potřebná data, jaká je obecně podoba kompo-
nenty a jak komponenty do aplikace zapojuje) a jaké další obecné procesy se
v jádře aplikace odehrávají.
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4.2.1 Získání dat potřebných pro provázání
Při inicializaci aplikace, tedy v konstruktoru třídy App, získáváme veškerá

data, která umožní spojit dílčí části aplikace do jednoho celku.

Seznam podporovaných hlavolamů

V aplikaci podporujeme několik různých hlavolamů, které je možné přepí-
nat, a tím používat dostupné nástroje vždy s konkrétním hlavolamem. Aby bylo
možné snadno dodat do aplikace nový podporovaný hlavolam (jak požadujeme
v cíli C2 a)), aniž by bylo potřeba měnit stávající kód, vytvořili jsme pro ně
třídu PuzzleTypeContext (potomci této třídy označují jednotlivé hlavolamy)
a pomocí MEF (obecný princip byl popsán v sekci 2.6) v konstruktoru třídy
App importujeme všechny třídy, které jsou exportovány jako PuzzleTypeContext.
Tím získáme seznam všech podporovaných hlavolamů, ze kterého dále vytváříme
Dictionary pro snadný přístup podle identifikátoru hlavolamu, a vše globálně
zpřístupňujeme ve statických vlastnostech třídy App pro případné využití funkč-
ními komponentami.

Seznam rozšiřujících funkčních komponent

Podobně jako v případě hlavolamů postupujeme také u funkčních komponent.
Podle cíle C2 c) bychom chtěli umožnit snadné rozšíření aplikace o nové kom-
ponenty. Implementujeme tedy obecný koncept popsaný v části Možnosti dodání
funkčních komponent sekce 3.4.1. Pro všechny komponenty jsme vytvořili společ-
ného předka – třídu FeatureContentPage. Potomci pro konkrétní funkční kom-
ponenty jsou označeni atributem, aby bylo možné je všechny importovat pomocí
MEF.

Seznam všech dostupných rozšiřujících komponent získáváme již v konstruk-
toru třídy App, abychom z nich poté mohli sestavit hlavní stránku aplikace, která
slouží jako hlavní menu s ikonkami jednotlivých komponent.

Seznam hlavolamů podporovaných komponentou

Každá komponenta má možnost podporovat jen některé z hlavolamů v apli-
kaci. Abychom zjistili, které podporuje, je ve společném předkovi všech kompo-
nent veřejná vlastnost SupportedPuzzles pro získání seznamu instancí potomků
třídy PuzzleTypeContext reprezentujících všechny podporované hlavolamy.

Seznam dostupných komponent pro hlavolam

Seznam dostupných komponent pro každý hlavolam v aplikaci potřebujeme
proto, abychom mohli v hlavní nabídce povolit jen ty komponenty, které podpo-
rují právě zvolený hlavolam. Získáme ho snadno ze seznamů hlavolamů podpo-
rovaných jednotlivými komponentami. V konstruktoru třídy App získáváme pro
všechny importované komponenty seznamy podporovaných hlavolamů a postupně
vytváříme seznamy komponent pro hlavolamy.
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4.2.2 Volba hlavolamu a módu
Již v části Přepínání hlavolamů a módů v sekci 3.2 jsme si uvedli, že bychom

chtěli umožnit výběr hlavolamu a módu kdekoliv v aplikaci – v hlavním menu
i ve stránkách jednotlivých komponent. Abychom byli schopni zavést tuto mož-
nost jednotně také do stránek komponent, aniž by by bylo potřeba měnit jejich
kód, rozhodli jsme se hlavní stránku aplikace vložit do třídy NavigationPage
ze Xamarin.Forms, čímž všem stránkám zobrazeným v aplikaci dodáme navi-
gační panel. Do navigačního panelu můžeme navíc umístit libovolného potomka
třídy View pomocí statické metody SetTitleView třídy NavigationPage. Vytvo-
řili jsme tedy třídu HeaderView, která umožňuje výběr hlavolamu a módu, a tu
ve společném předkovi všech komponent umisťujeme do navigačního panelu.

HeaderView

Třída HeaderView obsahuje ovládací prvky, které mají všechny funkční kom-
ponenty společné. Její grafické zobrazení na platformě Android vidíme na ob-
rázku 4.3. V celé aplikaci používáme pouze jednu instanci této třídy, která je
globálně přístupná ze statické vlastnosti třídy App.

Obrázek 4.3: Grafická podoba třídy HeaderView obsahující (zleva) Picker pro
výběr hlavolamu, Picker pro výběr módu, tlačítko pro zobrazení nastavení a tla-
čítko pro zobrazení informací/nápovědy

Součástí HeaderView jsou dvě instance třídy Picker – jedna umožňuje výběr
hlavolamu, druhá umožňuje výběr módu – a dvě instance třídy ImageButton –
jedna pro zobrazení stránky s nastavením, druhá pro zobrazení stránky s informa-
cemi pro aktuálně zvolenou komponentu. Zodpovědnosti třídy HeaderView tak
můžeme rozdělit na 2 části:

1. umožňuje změnu hlavolamu a módu,

2. zobrazuje stránky s nastavením a s informacemi pro právě zvolenou kom-
ponentu (této zodpovědnosti se budeme detailně věnovat v části Stránky
s nastavením a s informacemi sekce 4.2.3).

Instancím třídy Picker musíme dodat seznam položek, ze kterých se má vy-
bírat, do veřejné datové položky ItemsSource. Co se týče výběru hlavolamu,
ve chvíli zobrazení hlavního menu potřebujeme dát na výběr všechny podporo-
vané hlavolamy a ve chvíli zobrazení komponenty změnit výběr pouze na ty hla-
volamy, které jsou podporovány zvolenou komponentou. Nicméně hlavní menu je
v naší aplikaci speciálním případem funkční komponenty, tedy je také potomkem
třídy FeatureContentPage. V sekci 4.2.1 jsme si vysvětlili, jak získat seznam
všech hlavolamů podporovaných konkrétní komponentou, tedy nám stačí vždy
při zobrazení komponenty získat seznam podporovaných hlavolamů a ten dodat
třídě Picker. Toto chování definujeme ve společném předkovi všech komponent.
Pro nastavení seznamu módů využíváme seznam podporovaných módů ve třídě
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PuzzleTypeContext, jejíž potomci reprezentují jednotlivé hlavolamy. Vždy při
změně hlavolamu v první instanci třídy Picker tedy získáme seznam jeho módů
a nastavíme ho do druhé instance třídy Picker.

Ve třídě HeaderView jsou také definovány veřejné vlastnosti pro aktuální hla-
volam a aktuální mód, aby k nim byl dobrý přístup odkudkoliv, a veřejné datové
položky typu event Action, do kterých mohou komponenty zaregistrovat své me-
tody jako callbacky na události změny hlavolamu, či módu. Implementovali jsme
tak obecný koncept popsaný v části Mechanismus propagace změny sekce 3.2.

Reprezentace hlavolamu a módu

Hlavolam je v naší aplikaci reprezentován potomkem již dříve zmíněné třídy
PuzzleTypeContext, která je abstraktní a definuje společné chování všech kon-
krétních potomků, kteří označují jednotlivé hlavolamy. Takový návrh umožňuje
snadné dodání podpory pro nový hlavolam vytvořením nového potomka abs-
traktní třídy a doplněním všech potřebných informací.

Mezi specifické informace pro konkrétní hlavolam, které jsou potřeba napříč
aplikací a jsou uloženy ve třídě PuzzleTypeContext, patří:

• název hlavolamu (čitelné jméno zobrazované uživateli v aplikaci) ve veřejné
vlastnosti PuzzleName,

• identifikátor hlavolamu (bez mezer a speciálních znaků, využívaný vnitřně
aplikací) ve veřejné vlastnosti PuzzleId,

• přiřazená barva ve veřejné vlastnosti AssignedColor (každý hlavolam může
mít přiřazenou barvu, která se poté používá na různých místech v apli-
kaci pro barevné sladění dle zvoleného hlavolamu – více o tomto tématu
v sekci 4.5.4),

• seznam dostupných módů pro daný hlavolam ve veřejné datové položce
modes,

• seznam dostupných komponent, které daný hlavolam podporují ve veřejné
datové položce features (jediná tato hodnota je doplněna jádrem apli-
kace, jak bylo popsáno v části Seznam dostupných komponent pro hlavolam
sekce 4.2.1, kdežto hodnoty předchozích vlastností a položek se určují v de-
finici třídy).

Podporované módy pro hlavolamy jsou reprezentovány pouze jako
List<string>, neboť pro každý mód je důležitý pouze jeho název pro odlišení od
ostatních. Definice podporovaných módů probíhá pro každý hlavolam zvlášť, tedy
můžeme mít pro různé hlavolamy různé sady módů, což bychom mohli uplatnit,
pokud bychom chtěli v budoucnu umožnit uživatelům přidávat také vlastní módy
(např. pro rozlišení různých sezení).

V aplikaci je vytvořeno celkem 6 potomků třídy PuzzleTypeContext (všichni
jsou označeni atributem [Export(typeof(PuzzleTypeContext))] pro MEF):

• PuzzleTypeContext_333 – reprezentuje kostku 3×3×3, tedy Rubikovu
kostku, a používá přednastavenou sadu módů.
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• PuzzleTypeContext_222 – reprezentuje kostku 2×2×2 a používá předna-
stavenou sadu módů.

• PuzzleTypeContext_444 – reprezentuje kostku 4×4×4 a používá předna-
stavenou sadu módů.

• PuzzleTypeContext_mega – reprezentuje hlavolam megaminx a používá
přednastavenou sadu módů.

• PuzzleTypeContext_pyra – reprezentuje hlavolam pyraminx
a používá přednastavenou sadu módů.

• PuzzleTypeContext_other – nereprezentuje žádný konkrétní hlavolam,
slouží pouze jako obecná kategorie pro použití nástrojů v aplikaci bez při-
řazeného hlavolamu. Místo přednastavené sady módů používá 5 obecných
očíslovaných módů.

Pro PuzzleTypeContext jsme vytvořili PuzzleTypeComparer, který rozeznává
všechny oficiální hlavolamy (dle zadefinovaných identifikátorů) a řadí je úplně na
začátek seznamu v pořadí, které je pro uživatele nejintuitivnější. Využíváme ho
pro seřazení hlavolamů, které se předávají třídě Picker pro výběr, neboť pořadí
importu pomocí MEF nemůžeme ovlivnit.

Aby byl oficiální hlavolam rozeznaný třídou PuzzleTypeComparer, musí mít
identifikátor shodný s identifikátorem zadefinovaným v aplikaci:

333 hlavolam 3×3×3,
222 hlavolam 2×2×2,
444 hlavolam 4×4×4,
555 hlavolam 5×5×5,
666 hlavolam 6×6×6,
777 hlavolam 7×7×7,
clock hlavolam Rubikovy hodiny,
mega hlavolam Megaminx,
pyra hlavolam Pyraminx,
skewb hlavolam Skewb,
square1 hlavolam Square-1.

4.2.3 Základ funkčních komponent
Pro možnost snadného zapojení rozšiřujících funkčních komponent do já-

dra a jednotné práce s nimi jsme pro ně vytvořili společného předka – třídu
FeatureContentPage, pomocí které se komponenty importují skrz MEF a která
udává rozhraní všech komponent a dodává jim základní funkcionalitu. Tato třída
je potomkem obecné ContentPage ze Xamarin.Forms a reprezentuje tak hlavní
stránku komponenty. Je abstraktní a její potomci mohou být obecně dvou typů –
další abstraktní třídy doplňující další chování, které by mohlo být vhodné pro ce-
lou skupinu komponent (např. třída TabbedFeatureContentPage zmíněná v jedné
z následujících částí), nebo konkrétní třídy jednotlivých komponent.
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Základní vlastnosti

Každá komponenta si určuje svůj unikátní identifikátor (bez mezer a dalších
speciálních znaků), pomocí kterého se poté komponenty rozlišují v rámci aplikace.
Pro identifikátor je ve FeatureContentPage připravena vlastnost FeatureName,
která se nastavuje z parametru v konstruktoru, který musí potomci volat.

Jak jsme si již zmínili, každá komponenta má možnost podporovat jen určitou
podmnožinu hlavolamů. Třída FeatureContentPage obsahuje abstraktní metodu
GetSupportedPuzzlesIdentifiers, v jejíž implementaci by potomci měli vra-
cet seznam identifikátorů podporovaných hlavolamů. Seznam mohou získat zcela
libovolným způsobem, který odpovídá jejich povaze:

• Komponenty schopné pracovat s libovolným hlavolamem mohou pouze vrá-
tit globálně dostupný seznam všech identifikátorů hlavolamů, který se ini-
cializuje v konstruktoru třídy App.

• Komponenty, jejichž uživatelské rozhraní se skládá z několika částí a pro
každý hlavolam se do něj zapojí jiná část, mohou získávat části pomocí
MEF a z nich teprve sestavit seznam identifikátorů.

Konkrétní potomci FeatureContentPage pracují pouze s identifikátory hla-
volamů. O namapování těchto identifikátorů na importované instance potomků
PuzzleTypeContext se stará soukromá metoda SetSupportedPuzzleContexts,
která ze získaných identifikátorů sestaví seznam potomků PuzzleTypeContext
a ten nastaví do veřejné vlastnosti SupportedPuzzles. Toto oddělení zajišťuje
nejen používání stejných instancí v rámci celé aplikace, ale také zmenšuje množ-
ství znalostí, které potřebují autoři nových komponent.

Třída FeatureContentPage přepisuje chování metody OnAppearing zděděné
z ContentPage, která se volá vždy při zobrazení stránky na obrazovce. Nová
implementace dosazuje jako zdroj dat instance třídy Picker v navigačním pa-
nelu pouze ty hlavolamy, které jsou podporované danou komponentou (získané
z vlastnosti SupportedPuzzles).

Oddělená inicializace

Některé datové položky komponent mohou potřebovat ke své inicializaci glo-
bálně přístupná data, která ovšem nejsou v době volání konstruktoru komponenty
ještě k dispozici (ten se volá již na začátku inicializace App, když se komponenty
importují pomocí MEF). Proto je součástí FeatureContentPage veřejná tem-
plate metoda (viz návrhový vzor [79]) InitializeDependentProperties, která
je na každé komponentě volána až na konci inicializace App, kdy už jsou všechna
globální data k dispozici. V této metodě se např. nastavuje globální instance
HeaderView do navigačního panelu stránky (v tu chvíli už je vytvořena instance
ve statické vlastnosti App) a také se dosazuje seznam podporovaných hlavolamů
do vlastnosti SupportedPuzzles voláním metody SetSupportedPuzzles (aby
byl již k dispozici globálně přístupný seznam všech hlavolamů v aplikaci, které
mohou chtít komponenty vracet).

Součástí FeatureContentPage je také několik virtuálních metod s prázd-
ným tělem určených pro opožděnou inicializaci komponenty, které jsou volány
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z InitializeDependentProperties a umožňují vytvořit správné pořadí inicia-
lizací položek závislých na jiných datech. Potomci mohou implementace přepsat
dle potřeby. Tyto metody jsou (v pořadí volání):

• InitializeDependentProperties_ExtendedForInheritance
_BeforeInternal – tato metoda je určena abstraktním potomkům třídy
FeatureContentPage, kteří by mohli potřebovat definovat vlastní chování
v metodě InitializeDependentProperties ještě před implementací kon-
krétní komponenty. Abstraktní potomci, jejichž potomci jsou už konkrétní
komponenty, by měli implementaci této metody označit jako sealed, aby
její implementaci nemohli potomci měnit.

• InitializeDependentProperties_Internal – tato metoda slouží konkrét-
ním potomkům pro inicializaci vlastností a datových položek, které jsou
závislé na globálně dostupných datech (statické vlastnosti App apod.).

• InitializeDependentProperties_ExtendedForInheritance
_AfterInternal – tato metoda je určena abstraktním potomkům třídy
FeatureContentPage, kteří by mohli potřebovat definovat vlastní chování
v metodě InitializeDependentProperties až po implementací konkrétní
komponenty. Abstraktní potomci, jejichž potomci jsou už konkrétní kom-
ponenty, by měli implementaci této metody označit jako sealed, aby její
implementaci nemohli potomci měnit.

Tento návrh by měl umožnit co nejlepší kontrolu nad pořadím inicializací pro
libovolné požadavky abstraktních potomků FeatureContentPage.

Reakce na změnu hlavolamu a módu

Některé komponenty mohou ke svému fungování využít znalost o změně hla-
volamu nebo módu, aby mohly na změnu patřičně zareagovat (např. komponenta
pro timer musí znát aktuální volbu, aby ukládala naměřené časy
do správného seznamu). K tomuto účelu si mohou zaregistrovat callbacky na
dané události u HeaderView, ale je potřeba to provést až v metodě
InitializeDependentProperties_Internal, kdy je instance HeaderView již
k dispozici ve třídě App.

Perzistentní ukládání dat

Abstraktní třída FeatureContentPage poskytuje konkrétním potomkům také
dvě virtuální metody pro nakládání s daty, která by měla být ukládána perzis-
tentně – StoreDataPersistently a LoadPersistentData. Tyto metody mají
prázdná těla, takže je potomci mohou přepsat pouze v případě, že je využijí.

Metoda StoreDataPersistently se volá pro každou nahranou komponentu
v metodě App.OnSleep, tedy při každém ukončení aplikace, pokud neproběhlo
násilnou formou (např. pádem při výskytu výjimky). V tu chvíli se také perzis-
tentně ukládá veškerý obsah z Application.Properties (o tomto principu jsme
mluvili v sekci 2.7). Metoda LoadPersistentData je volána v konstruktoru třídy
App až po instanciaci všech komponent, získání všech potřebných dat a zavolání
metody InitializeDependentProperties na každé komponentě.
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Stránky s nastavením a s informacemi

Již v sekci 3.4.1, části Stránky s nastavením a s informacemi, jsme uvedli,
že bychom chtěli implementovat univerzální způsob pro zobrazení stránek s na-
stavením a s informacemi pro jednotlivé komponenty. Tím se také dostáváme
ke druhé zodpovědnosti třídy HeaderView, kterou jsme zmínili v části Header-
View sekce 4.2.2 – zobrazení těchto stránek pro právě zvolenou komponentu.

Třída FeatureContentPage má dvě veřejné vlastnosti typu Page –
SettingsPage a InfoPage – do kterých mohou potomci dosadit instance svých
stránek s nastavením a s informacemi. Třída HeaderView má jim odpovídající
vlastnosti – CurrentSettingsPage a CurrentInfoPage. Kdykoliv se poté vybere
daná komponenta z hlavního menu, předají se stránky této komponenty instanci
HeaderView, která je zobrazí při kliknutí na některé z tlačítek. Tímto způsobem
je zajištěno, že se pokaždé zobrazí stránka patřící aktuální komponentě.

Pokud některá komponenta nechce využít možnost zobrazit některou ze strá-
nek, může ve svých vlastnostech nechat hodnotu null. Pokud se poté tato hod-
nota předává do vlastností třídy HeaderView, v setterech je zajištěno, že odpoví-
dající tlačítko bude deaktivováno.

TabbedFeatureContentPage

Kromě obecného předka všech stránek komponent bychom chtěli poskytnout
programátorům rozšiřujících komponent také šablonu pro stránky komponent
se záložkami. Vytvořili jsme proto abstraktní třídu TabbedFeatureContentPage,
která je potomkem FeatureContentPage, ale rozšiřuje ji navíc o funkce spo-
jené se zobrazením panelu záložek a možností přepínat záložkami různé obsahy
stránky, které tak mohou využít potomci, jakožto konkrétní funkční komponenty.
Tento obecný koncept jsme podrobně rozebrali již v sekci 3.4.1, v části Stránka
se záložkami, nyní si uvedeme jeho implementaci. Schéma vazeb mezi jednotlivými
třídami, ze kterých se řešení skládá, se nachází na obrázku 4.4.

Obrázek 4.4: Třídy tvořící TabbedFeatureContentPage (s jejich grafickou repre-
zentací) a vazby mezi nimi

TabbedFeatureContentPage deklaruje abstraktní metodu GetListOfTabs,
v jejíž implementaci potomci vrátí seznam záložek s jejich obsahy, aby jej mohl
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použít společný předek pro vytvoření panelu záložek (pro správné rozmístění
obsahu záložek a panelu záložek používáme Grid, přičemž všechny obsahy jsou
současně prvky třídy Grid, pouze měníme výšku řádků jednotlivých obsahů, aby
byl viditelný vždy jen obsah patřící aktuální záložce).

Již v popisu konceptu jsme narazili na fakt, že třídy Button a ImageButton,
jejichž instance bychom chtěli být schopni použít na panelu záložek, nemají spo-
lečného předka dostatečně blízko v hierarchii, abychom mohli s oběma pracovat
jednotně. Vytvořili jsme proto třídu TabButton, která umí zastupovat Button
i ImageButton – má dvě datové položky těchto typů a dva konstruktory, jeden
pro předání instance třídy Button, druhý pro instanci třídy ImageButton. Další
datová položka typu bool pak naznačuje, který typ je reprezentován. Pomocí
metody GetButtonOrImageButton můžeme získat obalený prvek pro vložení do
panelu záložek, metodou SetClickedHandler můžeme nastavit obsluhu události
Clicked reprezentovaných prvků.

Důležitou datovou položkou třídy TabButton je veřejná položka content typu
TabContentView, což je námi vytvořený společný předek obsahů, které se mají
ve stránce zobrazit při vybrání konkrétní záložky. Tuto třídu jsme si zadefinovali,
abychom mohli dodat vlastní virtuální metody vyvolané při zobrazení a zmizení
obsahu, které ovšem obecná třída ContentView ze Xamarin.Forms postrádá. Je-
jich volání ve správnou chvíli zajišťuje nadřazená TabbedFeatureContentPage
ve svých metodách OnAppearing a OnDisappearing a také při překliknutí zá-
ložky. Navíc jsme přidali virtuální metodu SetBindings, ve které je možné navá-
zat BidableProperty obsahů na vlastnosti z objektu BindableContext předa-
ného všem obsahům současně pomocí metody třídy TabbedFeatureContentPage.

V panelu záložek také vizuálně odlišujeme aktuálně zvolenou záložku. Voláním
metod Select či Unselect na instanci TabButton tedy nastavujeme barvu pozadí
daného prvku, aby byla právě zvolená záložka podbarvena.

Třída TabbedFeatureContentPage navíc poskytuje dvě metody pro nastavení
objektu BindingContext všem záložkám nebo všem obsahům záložek naráz.

Pro správné načasování inicializace využívá TabbedFeatureContentPage před-
připravené metody z FeatureContentPage, které přepisuje a označuje jako
sealed:

• InitializeDependentProperties_ExtendedForInheritance
_BeforeInternal – v této metodě získává seznam záložek s jejich obsahy
v podobě instancí třídy TabButton a vytváří z nich obsah stránky (až v tuto
chvíli a ne už v konstruktoru, aby se předešlo problémům, pokud by něco
bylo závislé na globálně dostupných datech ze třídy App). Navíc nastavuje
všem tlačítkům v panelu záložek obsluhu kliknutí.

• InitializeDependentProperties_ExtendedForInheritance
_AfterInternal – v této metodě se na každé instanci třídy TabButton volá
metoda SetBindings pro navázání vlastností z objektu BindingContext
nastaveného v InitializeDependentProperties_Internal (je potřeba
dodržet pevně dané pořadí – načíst a vytvořit záložky s obsahy, nastavit
BindingContext a nakonec navázat vlastnosti).

S využitím tohoto návrhu oddělujeme jednotlivé obsahy záložek, čímž oddě-
lujeme funkcionalitu do separátních tříd a zabraňujeme tak vzniku jedné velké
nepřehledné stránky.
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FeatureImageButton

V naší aplikaci využijeme pro reprezentaci komponent ještě jednu úroveň abs-
trakce, a to spojení hlavní stránky komponenty s příslušnými ikonkami pro hlavní
menu. Implementaci jsme provedli přesně podle návrhu z části Svázání kompo-
nenty s ikonkou v menu sekce 3.4.1).

Vytvořili jsme třídu FeatureImageButton, která je potomkem ImageButton
a může tak vystupovat v hlavním menu přímo jako tlačítko pro zobrazení kom-
ponenty. Navíc jsme ovšem přidali vlastnost typu FeatureContentPage, do které
se vloží reference na hlavní stránku, která se má po kliknutí zobrazit. V hlavním
menu můžeme poté zobrazit přímo instance této třídy a jako obsluhu události
kliknutí nastavit, aby se zobrazila přidružená stránka.

Jelikož pro tlačítko v menu vyžadujeme 2 různé ikonky, jednu pro dostupnou
komponentu a jednu pro nedostupnou, zavedli jsme jmennou konvenci. V kon-
struktoru FeatureImageButton, kterému se v parametru předá instance stránky
komponenty, se z názvu komponenty odvodí cesty ke 2 ikonkám. Ikonky musí být
umístěné ve složce Icons a v podsložce pojmenované názvem komponenty. Sa-
motné 2 soubory s ikonkami musí mít názvy [názevkomponenty]_available.png
a [názevkomponenty]_unavailable.png, jedině tak je možné je najít a připo-
jit do FeatureImageButton. Po vytvoření cest k ikonkám se tyto ikonky načtou
v podobě ImageSource a uloží se do datových položek třídy, odkud se později
nastavují do vlastnosti Source.

Pro změnu vzhledu tlačítka (a jeho aktivaci nebo deaktivaci) podle dostup-
nosti/nedostupnosti má třída FeatureImageButton metody MakeAvailable
a MakeUnavailable, které se využívají v hlavním menu při změně hlavolamu.

Po importu instancí všech potomků FeatureContentPage v konstruktoru App
se z těchto instancí vytvoří instance FeatureImageButton, které jsou zpřístup-
něny globálně ve statické vlastnosti, aby je mohlo využít hlavní menu pro vy-
kreslení. Abychom zajistili rozumné pořadí komponent v menu, které nemůžeme
ovlivnit při nahrávání pomocí MEF, používáme pro setřídění třídu
FeatureImageButtonComparer, která všechny dosavadní komponenty řadí do in-
tuitivnějšího pořadí a ještě před případné v budoucnu dodané komponenty.

4.2.4 Globální data
V již zmíněné třídě App, která je ústřední částí jádra aplikace, zveřejňujeme

globálně různá data, která jsou tak k dispozici rozšiřujícím funkčním komponen-
tám. Používáme pro ně 2 umístění:

• Statické vlastnosti třídy – pro zveřejnění seznamu komponent ve formě
FeatureImageButton, dostupných hlavolamů v Dictionary a v List,
seznamu identifikátorů dostupných hlavolamů a zveřejnění instance
HeaderView, která se používá jednotně v celé aplikaci.

• Vlastnost Application.Resources zděděnou ze třídy Application – pro
definice užitečných barev a stylů pro prvky uživatelského rozhraní, které se
používají v již hotových komponentách a navíc by se mohly hodit případným
programátorům dalších komponent (definice na úrovni App jsou globální
a lze je tak použít odkudkoliv). O této části si povíme víc v části Globální
data sekce 5.8, která je zaměřena na rozšiřování aplikace.
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4.3 Rozšiřující funkční celky
V této části si podrobně popíšeme jednotlivé rozšiřující funkční komponenty,

které obsahují nástroje pro speedcubing dostupné v aplikaci.

4.3.1 Komponenta Main Menu
Komponenta pro hlavní menu je reprezentována třídou MainPage. Jedná se

o speciální komponentu, která je rozpoznávána jádrem aplikace podle identifi-
kátoru, protože potřebuje speciální zacházení (je potřeba ji nastavit jako hlavní
stránku aplikace). Současně je ovšem také potomkem FeatureContentPage, ne-
boť s ostatními komponentami sdílí chování – také určuje, které hlavolamy podpo-
ruje (všechny dostupné), aby se tyto mohly při zobrazení menu vložit do nabídky,
má přiřazené stránky s nastavením a s informacemi, vyžaduje opožděnou inicia-
lizaci.

Vizuální podoba menu a vykreslení ikonek

V sekci 3.3 jsme již hrubě popsali podobu hlavního menu, že by mělo obsahovat
pro každou komponentu (samozřejmě kromě samotného hlavního menu) ikonku,
která po kliknutí zobrazí hlavní stránku odpovídající komponenty. Výslednou
podobu (na systému Android) můžeme vidět na obrázku 4.5 vlevo.

Obrázek 4.5: Podoba hlavního menu na zařízení se systémem Android (vlevo)
a jeho stránky s nastavením (uprostřed) a s informacemi o aplikaci (vpravo)

Stránka menu má v horní části obrazovky navigační panel, což je způsobeno
inicializací v konstruktoru třídy App, která vyčlení instanci komponenty hlavního
menu ze seznamu všech komponent a z této stránky vytvoří NavigationPage,
kterou dosadí do své vlastnosti MainPage jako hlavní stránku aplikace. Všechny

63



další stránky jsou poté v aplikaci zobrazeny přidáním na zásobník stránek v této
NavigationPage a díky tomu také rovnou obsahují navigační panel, ve kterém
je navíc šipka pro návrat zpět. Do navigačního panelu je pak vložena instance
HeaderView v kódu předka třídy hlavního menu, tedy FeatureContentPage.

Dále je součástí menu obrázek právě zvoleného hlavolamu, který se vybere
ze složky Icons/puzzles pomocí jmenné konvence (soubor pojmenovaný
[idhlavolamu].png).

V dolní části obrazovky jsou poté všechny ikonky komponent, které jsou
vložené jako instance třídy FeatureImageButton do prvku FlexLayout, který
umožňuje rozmístění seznamu prvků v pravidelném uspořádání. Díky tomu, že
FeatureImageButton je potomkem třídy ImageButton, umožňuje zobrazit obrá-
zek (v tomto případě ikonku komponenty) a má funkčnost tlačítka.

Jelikož MainPage vyžaduje pro inicializaci obsahu seznam všech dostupných
komponent, který se sestavuje v konstruktoru třídy App, je inicializace pozdr-
žena do metody InitializeDependentProperties_Internal zděděné ze třídy
FeatureContentPage. V této metodě se ze statické vlastnosti App převezme se-
znam komponent již ve formě FeatureImageButton, instance se postupně vloží
do připraveného FlexLayout a každé z nich se předá obsluha události Clicked,
ve které se zobrazí hlavní stránka zvolené komponenty (získaná z vlastnosti Page
třídy FeatureImageButton) a nastaví se do HeaderView odpovídající stránky
s nastavením a s informacemi (získané z hlavní stránky komponenty).

Pro třídu FeatureImageButton je v XAML souboru MainPage.xaml defino-
ván implicitní styl, který mění výchozí vzhled instancí třídy ImageButton na styl
použitý v hlavním menu (nastavuje rozměry, přidává ohraničení).

Reakce na změnu hlavolamu

Kdykoliv dojde ke změně hlavolamu pomocí třídy Picker v instanci třídy
HeaderView, musí hlavní menu překreslit ikonky přesně podle konceptu zmíně-
ného v sekci 3.3, aby pro zvolený hlavolam byly dostupné pouze ty komponenty,
které jej podporují. Třída MainPage má proto zaregistrovaný callback na změnu
hlavolamu ve třídě HeaderView, ve kterém nejprve všechny ikonky změní na ne-
dostupné voláním metody MakeUnavailable na instancích FeatureImageButton
a poté postupně projde instance třídy FeatureImageButton z datové položky
features zvoleného potomka PuzzleTypeContext a ty změní na dostupné meto-
dou MakeAvailable. V celé aplikaci se používají ty samé instance třídy
FeatureImageButton, takže se tato změna projeví také u těch zobrazených v hlav-
ním menu. Současně se v callbacku změní také obrázek zvoleného hlavolamu, který
se najde pomocí jmenné konvence z identifikátoru zvoleného hlavolamu.

Na konci metody, která je volána v reakci na změnu hlavolamu, se v případě
běhu na UWP z FlexLayout odebírají všechny jeho prvky a všechny instance
třídy FeatureImageButton se tam vloží znovu. Tímto způsobem obcházíme pro-
blém, který více dopodrobna probereme ve druhé polovině části Obrázky třídy
ImageButton sekce 7.1.

Nastavení a informace

Hlavní menu také využívá možnosti definovat si vlastní stránky s nastavením
a s informacemi popsané v části Stránky s nastavením a s informacemi sekce 4.2.3.
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Do vlastnosti SettingsPage zděděné z FeatureContentPage tak dosazuje in-
stanci třídy MainMenuSettingsPage, která v tuto chvíli pouze zobrazuje nápis,
že v nastavení prozatím nic není (aktuální verze aplikace nevyžaduje žádné na-
stavení), a do vlastnosti InfoPage dosazuje instanci MainMenuInfoPage, ve které
jsou sepsány základní informace o aplikaci. Podoba obou stránek je znázorněna
na obrázku 4.5 (nastavení uprostřed, informace vpravo).

Stránky pro nastavení a informace předává MainPage třídě HeaderView k pro-
pojení s tlačítky v metodě OnAppearing, která je volána vždy při zobrazení hlav-
ního menu.

4.3.2 Společné prvky komponent Timer a Metronome
Jak již bylo řečeno v sekci 3.5.1, komponenty pro timer a metronom mají

velkou část chování společnou, a bylo by tak výhodné implementovat některé
jejich části najednou pomocí generických tříd, jejichž typový parametr by určoval
typ měřeného výsledku (v timeru naměřený čas, v metronomu naměřený počet
tiků/tahů).

Zobrazení seznamu výsledků s dalšími funkcemi

Součástí aplikace je zobrazení seznamu všech výsledků z timeru nebo metro-
nomu, ke kterému je navíc spoustu doplňujících funkcí:

• zobrazení velkého počtu statistik spočtených z výsledků (požadavek P10),

• možnost označit libovolný výsledek jako DNF nebo +2, modifikovat ho,
přidat k němu komentář nebo ho zcela smazat (požadavek P13),

• možnost přidání výsledku do seznamu bez měření (požadavek P14),

• možnost exportovat seznam výsledků do souboru (požadavek P16),

• možnost importovat do seznamu výsledky ze souboru (požadavek P17).

Vytvořili jsme proto generickou třídu SolvesDataListView<T> (specializace
určuje typ výsledků), která vytváří seznam výsledků se všemi zmíněnými funk-
cemi a podle vytvořené specializace může zobrazovat výsledky timeru, nebo me-
tronomu. Jelikož je tato třída potomkem ContentView, je možné její specializaci
vložit do stránky jako prvek uživatelského rozhraní. Její schématickou podobu
namapovanou na odpovídající třídy vidíme na obrázku 4.6.

Seznam všech výsledků k zobrazení je reprezentován třídou SolvesData<T>
(specializace opět určuje typ výsledku), která kromě samotných výsledků obsa-
huje také množství užitečných statistik, které jsou z výsledků spočteny, ale více do
detailů bude probrána až v následující části. Třída SolvesDataListView<T> tak
má vlastnost SolveData typu dvou zanořených Dictionary, jejichž klíči jsou
postupně identifikátor hlavolamu a identifikátor módu a výslednou hodnotou
je instance SolvesData<T> (symbolicky zapsáno jako Dictionary<hlavolam,
Dictionary<mód, výsledky>>). Třída SolvesData<T> navíc obsahuje vlastnost
ListViewData, která obsahuje seznam výsledků ve vhodné reprezentaci pro zdroj
dat třídy ListView, kterou v SolvesDataListView<T> používáme. Po výběru
některého z výsledků v seznamu zobrazujeme pop-up okno s více informacemi
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Obrázek 4.6: Schématická podoba SolvesDataListView<T> spolu se souvisejícími
třídami

a možností modifikace, které je specializací třídy SolveDetailsPopup<T>. Kon-
krétní instance se nastaví v metodě SetPopupForSolveDetails.

V horní části prvku je umístěna nástrojová lišta s tlačítky pro export a im-
port výsledků v levé části a pro přidání nového výsledku manuálně a možnost
vymazat všechny výsledky ze seznamu v části pravé. Při kliknutí na tlačítko
pro export/import se zobrazí pop-up okno pro export/import výsledků, které
se třídě SolvesDataListView<T> nastaví metodou SetPopupForExport,
resp. SetPopupForImport (jedná se o specializaci třídy ExportPopup<T>,
resp. ImportPopup<T>). Podobně při kliknutí na tlačítko pro manuální zadání vý-
sledku se zobrazí pop-up okno získané metodou SetPopupForAddingNewResult,
které je specializací třídy NewResultPopup<T>. Při kliknutí na tlačítko pro sma-
zání všech výsledků, se uživateli pouze zobrazí výstraha s otázkou, zda si je touto
akcí jist, a podle odpovědi se vše vymaže, či nikoliv.

O všech výše zmíněných třídách pro pop-up okna budeme více mluvit v ná-
sledujících částech.

Pod nástrojovou lištou se nachází tlačítko pro zobrazení detailních statistik
(dle požadavku P10), které zviditelní tabulku naplněnou hodnotami získanými
z instance třídy SolvesData<T> pro aktuální hlavolam buď přímo z jejích vlast-
ností (v případě nejběžnějších statistik, u kterých se očekává, že by se mohly
zobrazovat také jinde a to s větší frekvencí), nebo z volání metody ComputeMeans
(v případě statistik, které nejsou příliš běžné a s největší pravděpodobností budou
zobrazeny pouze zde, kde k nim uživatel nebude přistupovat příliš často, a tedy
se mohou pokaždé spočítat znovu).

Třída SolvesDataListView<T> potřebuje správně reagovat na změnu hlavo-
lamu a módu, aby mohla hned zobrazit odpovídající výsledky. Proto má zaregis-
trovaný callback na změnu módu (automaticky vyvolaný také při změně hlavo-
lamu) u globální instance třídy HeaderView, ve kterém vždy přenastaví zdroj dat
pro ListView a přepočítá detailní statistiky.

Komunikace mezi třídou SolvesDataListView<T> a třídami pop-up oken,
která se při různých příležitostech zobrazují, je v tomto případě klíčová. Např. ně-
která pop-up okna musí být schopná sdělit, jaká akce v nich byla provedena, aby
mohla třída SolvesDataListView<T> správně reflektovat provedené změny (mo-
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difikace výsledku, smazání výsledku, přidání nového výsledku). V naší implemen-
taci využíváme mechanismus zasílání zpráv dostupný v Xamarin.Forms, kdy se
jedna strana zaregistruje k poslechu konkrétní zprávy od konkrétního odesílatele
(a zaregistruje také obsluhu této zprávy) a druhá strana posílá konkrétní zprávu,
kterou všichni zaregistrovaní příjemci obdrží. Vše se provádí prostřednictvím sta-
tických metod třídy MessagingCenter.

Reprezentace naměřených výsledků

V předchozí sekci jsme zmínili, že výsledky pro všechny hlavolamy a módy
se ukládají jako Dictionary<hlavolam, Dictionary<mód, výsledky>>. Tímto
způsobem je zajištěn požadavek P8 o odděleném ukládání výsledků pro jednotlivé
hlavolamy a módy. Součástí třídy SolvesData<T> je také několik vlastností pro
základní statistiky – nejlepší výsledek, nejhorší výsledek, průměr, nejlepší Ao5,
Ao5 z posledních 5 výsledků apod. Kdykoliv se tedy přidá nový výsledek me-
todou AddSolveResultAndUpdateStats, jsou tyto statistiky přepočteny a nový
výsledek je přidán do seznamu. Kromě přidávání nových výsledků umožňuje třída
také modifikaci již zaznamenaného výsledku nebo smazání konkrétního výsledku.

Naměřené výsledky z timeru i metronomu můžeme reprezentovat na 2 úrov-
ních (přehled tříd z implementace se nachází na obrázku 4.7):

1. na nižší úrovni se jedná pouze o přesný výsledek měření (čas z timeru nebo
počet tiků/tahů z metronomu),

2. na vyšší úrovni však můžeme k samotnému naměřenému výsledku přidat
navíc další informace, které mohou měnit hodnotu konečného výsledku nebo
jsou pro uživatele užitečné:

• příznaky, zda se nejednalo o DNF nebo +2 pokus (ovlivňují výslednou
hodnotu),

• scramble, se kterým bylo výsledku dosaženo,
• uživatelův komentář.

Obrázek 4.7: Vzájemné vztahy tříd pro reprezentaci naměřených výsledků na
několika úrovních

Pro reprezentaci na vyšší úrovni jsme vytvořili třídu SolveResult<T>, která
obsahuje všechny zmíněné doplňující informace a přidává je k instanci třídy, která
je typovým parametrem a určuje tak typ výsledku na nejnižší možné úrovni).

Pro reprezentaci na nejnižší úrovni, která současně představuje jediný roz-
díl mezi částmi pro timer a pro metronom, máme definováno generické rozhraní
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ISolveDuration<T> sjednocující práci s výsledky z různých komponent. Typo-
vým parametrem bude vždy třída, která ho současně implementuje, díky čemuž
vynutíme v generických třídách pracujících se seznamem výsledků pouze instance
jednoho typu. Toto rozhraní vynucuje rozumnou číselnou reprezentaci pro všechny
výsledky (pro metronom se jedná o počet tahů, pro timer počet milisekund), defi-
nici konstanty pro penalizaci +2 ve stejných jednotkách jako číselná reprezentace
(tedy 2 pro metronom, ačkoliv se nejedná o zavedený koncept, ale pouze o defi-
nici specifickou pro naši aplikaci, a 2000 pro timer), schopnost vytvořit z výsledku
čitelný textový řetězec a schopnost z textového řetězce nastavit hodnotu.

Rozhraní ISolveDuration<T> v naší aplikaci implementují 2 třídy:

• Time implementuje specializaci ISolveDuration<Time> a představuje vý-
sledek z timeru,

• MoveCount implementuje specializaci ISolveDuration<MoveCount> a před-
stavuje výsledek z metronomu.

Kromě seznamu výsledků a základních statistik obsahuje třída SolvesData<T>
také výsledky umístěné ve vhodné datové struktuře pro umístění do ListView
v zobrazení seznamu výsledků, kde chceme na každém řádku pro výsledek zobrazit
4 sloupce – pořadové číslo výsledku, hodnotu výsledku a Ao5 a Ao12, ve kterých
je tento výsledek poslední – a navíc bychom je chtěli zobrazit v pořadí, kdy po-
slední výsledek je úplně nahoře. Touto datovou strukturou je ReversedList<T>
(wrapper nad List<T>, který zachovává pořadí v indexeru, ale vrací enumerátor
v opačném pořadí, aby byly prvky v seznamu vložené do ListView zobrazené
v opačném pořadí, než v jakém jsou v seznamu). Prvky třídy ReversedList<T>
jsou pak instance třídy ListedSolveResult<T>, která ve vlastnostech obsahuje
všechna potřebná data pro jeden řádek v ListView a můžeme tak pro ListView
vytvořit šablonu s namapováním hodnot na tyto vlastnosti.

Všechny části společné pro timer i metronom se tak liší pouze v typovém para-
metru, kterým může být třída Time nebo MoveCount reprezentující úplně nejmenší
jednotku naměřeného výsledku, která se liší mezi komponentami. Každá kompo-
nenta tedy musí pouze definovat tuto nejnižší úroveň, na kterou poté specializuje
prvky na vyšších úrovních.

Manuální zadání výsledku

Pro možnost manuálního zadání výsledku do seznamu jsme vytvořili pop-up
okno, které nastavujeme třídě SolvesDataListView<T> k zobrazení. Základ to-
hoto okna je tvořen třídou NewResultPopup<T>, jejíž typový parametr určuje,
stejně jako u ostatních již zmíněných generických tříd, typ výsledku. Jelikož ob-
sah tohoto okna se liší podle typu výsledku, skládáme výsledné okno z několika
částí (vizuální přehled částí udává obrázek 4.8):

• SolveResultView<T> – tato třída obsahuje ovládací prvky pro možnost
zadání všech parametrů výsledků (hodnota, příznaky DNF a +2, scram-
ble, komentář). Přidání hodnoty je umožněno vložením následujícího prvku
(předává se jako parametr konstruktoru).
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• SolveDurationView<T> – tato abstraktní třída představuje základ pro za-
dání a následné získání samotné hodnoty výsledku. Konkrétní potomci
implementují specializaci této třídy na Time nebo MoveCount a dodávají
vstupní pole pro zadání hodnoty.

Obrázek 4.8: Schématická podoba pop-up okna pro manuální zadání výsledku
s barevně odlišenými jednotlivými částmi a jejich mapováním na třídy v imple-
mentaci

Třída SolveDurationView<T> má 2 konkrétní potomky:

• Třídu AddTimeView, která je odvozena od specializace na Time a zajišťuje
tak vstupní pole pro zadání hodnoty výsledku z timeru (pole pro hodiny,
minuty, sekundy, milisekundy) a metody pro kontrolu, zda jsou zadané hod-
noty validní, a pro získání výsledku ve formě instance Time.

• Třídu AddMoveCountView, která je odvozena od specializace na MoveCount
a zajišťuje tak vstupní pole pro zadání hodnoty výsledku z metronomu (je-
diné pole pro počet tahů) a metody pro kontrolu, zda jsou zadané hodnoty
validní, a pro získání výsledku ve formě instance MoveCount.

Obsah specifický pro danou specializaci (tedy na úrovni potomka
SolveDurationView<T>) se předává třídě NewResultPopup<T> v konstruktoru.

Pro komunikaci s nadřazeným prvkem SolvesDataListView<T> se využívá
mechanismus zasílání zpráv pomocí třídy MessagingCenter. Pomocí něj infor-
muje pop-up okno po potvrzení o dostupnosti nového výsledku, který je poté
přidán do seznamu, čímž je splněn požadavek P14.

Zobrazení detailů výsledku a jejich modifikace

Jak si můžeme všimnout, pop-up okna pro manuální zadání výsledku (na ob-
rázku 4.8) a pro zobrazení detailů výsledku a jejich modifikaci (na obrázku 4.9)
mají většinu uživatelského rozhraní společnou a liší se pouze v malých detailech
(mají odlišný text v záhlaví a do okna pro detaily výsledku musíme přidat také
možnost smazat zobrazený výsledek). Proto můžeme pro vytvoření pop-up okna
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pro nový výsledek využít některé části z pop-up okna pro detaily výsledku, o kte-
rých jsme mluvili již v předchozí části. Výsledná struktura tříd je zobrazena na
obrázku 4.10.

Obrázek 4.9: Schématická podoba pop-up okna pro zobrazení detailů výsledku
s barevně odlišenými jednotlivými částmi a jejich mapováním na třídy v imple-
mentaci

Obrázek 4.10: Sloučené hierarchie tříd pro pop-up okna manuálního zadání vý-
sledku a zobrazení detailů výsledku

Základ pop-up okna tvoří třída SolveDetailsPopup<T>, kde typový para-
metr opět určuje typ výsledku. V ní je zanořena třída SolveResultView<T>,
která přidává vstupní pole pro všechny atributy výsledku, přičemž obaluje
SolveDurationView<T>, čímž dodává také vstupní pole pro samotný výsledek.
SolveDetailsPopup<T> umožňuje všechna vstupní pole předvyplnit hodnotami,
což se využívá při zobrazení detailů konkrétního výsledku.

Výsledek je možné smazat a nebo modifikovat a tlačítkem s nápisem „OK“
libovolné provedené změny v pop-up okně uložit (dle požadavku P13). Tím také
umožňujeme uživatelům označit naměřený výsledek jako DNF nebo +2 a přidat
k výsledku komentář.

Stejně jako v případě pop-up okna pro manuální zadání výsledku se ke komuni-
kaci s nadřazenou třídou SolvesDataListView<T> využívá mechanismus zasílání

70



zpráv, kterým SolveDetailsPopup<T> při zavření signalizuje, že má být zvolený
výsledek vymazán, nebo upraven. Na základě toho třída SolvesDataListView<T>
vyvolá odpovídající metody, kterými modifikuje výsledky v SolvesData<T>.

Export a import výsledků

Pro nabídku voleb exportu výsledků zobrazujeme pop-up okno zastřešené tří-
dou ExportPopup<T>, jejímž typovým parametrem určujeme typ výsledku, na
který se specializuje. Toto okno, jehož podobu můžeme vidět na obrázku 4.11
(i se souvisejícími třídami), umožňuje v instanci třídy Picker zvolit výsledný
formát export souboru a v jiné instanci třídy Picker pak zvolit mód exportu,
tedy jaké všechny výsledky se mají exportovat (např. pouze výsledky z aktuál-
ního módu, nebo výsledky ze všech módů pro aktuální hlavolam, nebo úplně vše).
Nabídka módů exportu závisí na zvoleném formátu exportu, neboť každý formát
nemusí umožňovat všechny typy exportu.

Obrázek 4.11: Schématická podoba ExportPopup<T> spolu se souvisejícími tří-
dami

Třída ExportPopup<T> má k dispozici seznam dostupných exporterů (jeden
exporter pro jeden formát exportu), který jí musí být dodán zvenčí nadřaze-
nou třídou (v tomto případě třídou SolvesDataListView<T>) a který poté vy-
užívá jako zdroj dat pro Picker. Všechny exportery musí být potomky třídy
Exporter<T>, která udává společné chování:

• definice seznamu podporovaných módů exportu v datové položce,

• veřejná metoda Export, které se jako parametr předává mód exportu,

• abstraktní metoda Export_Internal, v jejíž implementaci potomci připraví
obsah souboru do datové položky, ze které je poté tento obsah vložen do
souboru v předchozí metodě.

Pro módy exportu je připraven výčtový typ ExportModeId s možnými hod-
notami. V nabídce v pop-up okně bychom však chtěli zobrazit také popisy módů,
proto byla vytvořena třída ExportMode, která sdružuje hodnotu výčtového typu
s jeho popisem (seznam popisů příslušejících k hodnotám výčtových typů je sou-
částí třídy Exporter<T>) a jejíž instance jsou použity jako zdroj dat pro Picker.

Po zvolení exporteru se přizpůsobí nabídka různých módů exportu, aby byly
zobrazeny pouze ty, které daný exporter podporuje (seznam se získá z metody
GetSupportedExportModes, která mapuje uvedené hodnoty výčtového typu na
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jejich popisy a vytváří z nich pole instancí třídy ExportMode). Po potvrzení ex-
portu ve třídě ExportPopup<T> se na zvoleném exporteru zavolá metoda Export
se zvoleným módem exportu, přičemž soubor s exportem se prozatím vytvoří
v lokálních datech aplikace. Poté postupujeme přesně podle postupu popsaného
v sekci 2.5, kdy pomocí DependencyService získáme správnou implementaci roz-
hraní IFileMover pro cílovou platformu, na které aplikace běží (přehled zúčast-
něných rozhraní a tříd vidíme na obrázku 4.12).

Obrázek 4.12: Rozhraní pro přesun souboru z lokálního adresáře aplikace do ad-
resáře přístupného uživateli a jeho implementace na jednotlivých platformách

Rozhraní IFileMover definuje metodu MoveFile, jejíž implementace by měla
přesunout soubor z lokálních dat aplikace na jiné místo, které je dobře přístupné
uživateli. Implementace pro systém Android je umístěna v projektu
uCube_0.Android ve třídě ExportFileMover a implementace pro systém Win-
dows je v projektu uCube_0.UWP taktéž ve třídě ExportFileMover (pro systém
iOS jsme doplnili implementaci do separátního projektu také, ale nyní pouze
vyhazuje NotImplementedException, protože na tomto systému nemůžeme im-
plementaci otestovat).

Pro možnosti importu postupujeme velmi podobně jako v případě exportu.
Vytvořili jsme tedy třídu ImportPopup<T> tvořící základ pro pop-up okno (na
obrázku 4.13 i se souvisejícími třídami), která obsahuje 2 instance třídy Picker –
jednu pro volbu importeru (potomka třídy Importer<T>) a jednu pro volbu módu
importu (instance třídy ImportMode rozlišující, zda se má importovat celý obsah
souboru, nebo všechna data pouze pro aktuální hlavolam, nebo pouze data pro
aktuální hlavolam a mód). Každý potomek třídy Importer<T> má opět možnost
definovat, které módy importu podporuje, ale navíc definuje příponu souborů,
kterou podporuje.

Obrázek 4.13: Schématická podoba ImportPopup<T> spolu se souvisejícími tří-
dami

72



ImportPopup<T> má také prvek pro zvolení souboru z úložiště zařízení. Přesně
podle popisu v části Výběr souboru uživatelem sekce 2.5 jsme využili plugin
Xamarin.Plugin.FilePicker, který uživateli umožňuje výběr souboru. Po zvo-
lení kontrolujeme, zda přípona souboru odpovídá příponě, kterou zvolený impor-
ter podporuje, a v případě úspěchu a potvrzení od uživatele využíváme k přístupu
k souboru objekt FileData, který reprezentuje soubor a je poskytován pluginem.

Třídy Exporter<T> a Importer<T> mají společného předka, a to
třídu ExportImportBase<T>, která obsahuje všechny společné vlastnosti:

• seznam výsledků pro všechny hlavolamy a všechny módy, který je nastavo-
ván zvenčí v místě vytváření instancí,

• popis exporteru/importeru, který se zobrazuje v nabídce,

• chybová hláška, do které se nastaví detailní popis chyby v případě selhání,
aby se tento text mohl zapsat do logu,

• aktuální hlavolam a mód.

UCE formát exportu

Pro export jsme si definovali vlastní textový formát UCE (zkratka z „U Cube
Export“, vytvářené soubory mají také tuto příponu), který je především pře-
hledný a dobře čitelný pro uživatele, ale současně je dobře programově zpraco-
vatelný. Tento formát podporuje všechny módy exportu – je možné v něm uložit
více hlavolamů i více módů – a také výsledky z timeru i metronomu. Přesný popis
formátu se nachází v sekci 6.7 a ukázka je součástí přílohy timer_export.uce
ve složce uce_format. Abychom mohli v aplikaci s tímto formátem pracovat,
vytvořili jsme několik tříd, jejichž přehled se vzájemnými vztahy vidíme na ob-
rázku 4.14.

Obrázek 4.14: Vztahy mezi třídami podílejícími se na exportu/importu do/z UCE
formátu

Třída UCECommonExporter<T>, která je potomkem třídy Exporter<T>, před-
stavuje společný základ pro export výsledků obou typů do formátu UCE. Obsa-

73



huje několik metod pro export různých menších částí souboru (jeden hlavolam, je-
den mód, průměry ze 3 výsledků, průměry z 5 výsledků, seznam výsledků apod.),
které se navzájem volají pro sestavení výsledného souboru přesně podle vyžáda-
ného módu exportu. Také definuje 2 abstraktní metody, které musí implemen-
tovat potomci pro konkrétní typy výsledků, aby dodali informace specifické pro
typ výsledku (první řádek souboru obsahuje identifikátor komponenty, ze které
byly výsledky exportovány, aby nedošlo k záměně výsledků z timeru a z metro-
nomu, a v názvu výsledného souboru je také zakomponována část pro rozlišení
komponenty). Třídy UCETimerExporter (potomek UCECommonExporter<Time>)
a UCEMetronomeExporter (potomek UCECommonExporter<MoveCount>) definují
části závislé na typu výsledků a komponentě, která je využívá.

Třída UCECommonImporter<T>, potomek třídy Importer<T>, definuje spo-
lečný základ pro importery výsledků z formátu UCE. Podobně jako exporter
se skládá z několika dílčích metod, které dělí import celého souboru na menší
části, a podle požadovaného módu importu se zavolá správná posloupnost me-
tod. Součástí třídy jsou 2 abstraktní metody, jejichž implementace je závislá na
typu výsledků a je proto přenechána potomkům konkrétní specializace. Jedná
se o metodu pro kontrolu, zda první řádek souboru odpovídá správné kompo-
nentě, a metodu pro naparsování instance typu T, tedy výsledku v podobě imple-
mentace ISolveDuration<T>. Podobně jako pro export máme 2 potomky kon-
krétní specializace generické třídy – jednoho pro import výsledků timeru (třída
UCETimerImporter, která je potomkem UCECommonImporter<Time>) a jednoho
pro import výsledků metronomu (třída UCEMetronomeImporter, která je po-
tomkem UCECommonImporter<MoveCount>). Tyto dvě třídy implementují 2 abs-
traktní metody podle typu výsledků, který importují.

Vzhledem k rozdělení metody pro import souboru do několika metod pro im-
port menších částí se může stát, že několik hlavolamů a módů od začátku souboru
se naimportuje v pořádku, ale teprve import některého pozdějšího selže. Jelikož
návratová hodnota metody je bool, pouze se vrátí false a uživateli se oznámí, že
import nebyl úspěšný, ačkoliv část dat ze souboru se již úspěšně načetla. Pokaždé
se tedy úspěšně naimportují data všech hlavolamů a všech módů, které byly im-
portovány před tím obsahujícím chybu. Podrobná zpráva o chybě, která nastala,
je zanesena do logu.

Zobrazení grafu výsledků

Dalším prvkem, který je společný pro komponenty timeru i metronomu, je
zobrazení grafu výsledků. Dle požadavku P15 by měly být v grafu přehledně
zaneseny nejen výsledky, ale také postupné průměry Ao5 a Ao12, a také by měl
umožňovat volbu, kolik posledních výsledků má být zobrazeno. Výslednou podobu
při použití v komponentě timeru můžeme vidět na obrázku 4.15.

Podobně jako v případě seznamu časů jsme tedy vytvořili generickou třídu
SolvesGraphView<T>, jejíž typový parametr určuje typ zakreslených výsledků.
Tato třída představuje obecný prvek schopný zakreslit různé typy výsledků, pokud
implementují rozhraní ISolveDuration<T>.

V sekci 2.2 jsme si pro vykreslení grafu zvolili knihovnu SkiaSharp, využíváme
tedy prvek SKCanvasView, na který je možné kreslit jako na plátno prostředky
z knihovny. Součástí uživatelského rozhraní je pak Slider pro nastavení počtu
posledních výsledků, které se mají zobrazit, SKCanvasView pro vykreslení grafu
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Obrázek 4.15: Podoba SolvesGraphView<T> ve stránce timeru s různými použi-
tými nastaveními

a dvě instance třídy Switch pro zapnutí/vypnutí zobrazení průměrů a hodnoty
zakreslených výsledků.

SolvesGraphView<T> má u třídy HeaderView zaregistrovaný callback na
změnu módu (tedy také hlavolamu), ve kterém získá data zvoleného módu k vy-
kreslení a invaliduje povrch SKCanvasView, který je tak nucen znovu se překreslit
již s novými daty. Invalidaci povrchu a následné překreslení vyvolá také změna
libovolného ovládacího prvku, aby byly reflektovány změny.

Vzhled grafu se vždy přizpůsobuje počtu zobrazených výsledků a minimální
a maximální hodnotě výsledku – upravuje se velikost intervalů zakreslených na
osách grafu.

Třída SolvesGraphView<T> získává data všech hlavolamů a módů zvenčí,
nadřazená třída jí je nastaví do vlastnosti SolveData. K vykreslení se poté vy-
užívá seznam výsledků z vlastnosti ListViewData třídy SolvesData<T>, jehož
položky obsahují rovnou také Ao5 a Ao12, takže se nemusí získávat separátně
nebo dokonce počítat. Při každém překreslení se zohledňuje hodnota instance
třídy Slider, aby se vykreslil požadovaný počet výsledků, a také se zjišťuje stav
instancí třídy Switch, podle kterých jsou v programu podmínky, zda se mají
vykreslit také průměry a popisky vrcholů, či nikoliv.

Generování scramblů

Posledním společným rysem komponent timeru a metronomu je zobrazení
scramblu pro aktuální hlavolam s možností vygenerovat další, jak jsme si popsali
v požadavku P11. Vytvořili jsme tedy prvek ScrambleView, jehož schématická
podoba je na obrázku 4.16. Tento prvek je poté možné vložit kamkoliv v uživa-
telském rozhraní, neboť je potomkem ContentView.

Součástí prvku je instance třídy Picker, která umožňuje zvolit si některý
z dostupných generátorů scramblů pro daný hlavolam dle požadavku P23. Scram-
ble generovaný zvoleným generátorem se poté zobrazuje ve spodní části prvku.
Vpravo dole je navíc tlačítko, jehož stisknutím se vygeneruje a zobrazí nový scram-
ble. Právě na tuto událost je možné ve třídě ScrambleView zaregistrovat callback
ve veřejné datové položce ScrambleChangedCallbacks, což může být užitečné
pro komponenty využívající prvek.
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Obrázek 4.16: Schématická podoba prvku ScrambleView pro zobrazování a ge-
nerování scramblů spolu se souvisejícími třídami

Jednotlivé scramble generátory jsou v implementaci reprezentovány potomky
třídy ScrambleGenerator, která udává společné rozhraní (např. metodu pro vy-
generování a vrácení nového scramblu). Všechny dostupné generátory se pak do-
hledávají v konstruktoru ScrambleView pomocí MEF (stejně jako v případě rozši-
řování aplikace o nové funkční komponenty a nové hlavolamy), díky čemuž splňu-
jeme cíl C2 b), aby byla aplikace snadno rozšiřitelná o nový generátor scramblů.
Získaný seznam generátorů se poté projde a jednotlivé instance se podle identi-
fikátoru hlavolamu, pro který generují scramble (hlavolam definují ve vlastnosti
PuzzleId), zařadí do Dictionary, ze kterého může ScrambleView vždy získat
seznam všech generátorů pro právě zvolený hlavolam.

Pro získání informace o změně hlavolamu si třída ScrambleView registruje
callback u globální instance HeaderView, ve kterém nastavuje zdroj dat instance
třídy Picker na seznam generátorů nově zvoleného hlavolamu. Současně kdyko-
liv se změní zvolený generátor, vygeneruje se pomocí něj scramble a rovnou se
zobrazí, aby scramble na obrazovce vždy odpovídal vybranému generátoru.

Stisknutí tlačítka pro vygenerování nového scramblu na právě zvoleném ge-
nerátoru (získaném z instance třídy Picker) zavolá metodu pro získání nového
scramblu, ten vypíše na obrazovce a postupně vyvolá všechny callbacky zaregis-
trované na událost vygenerování nového scramblu.

Potomek třídy ScrambleGenerator může v metodě pro vygenerování nového
scramblu jako vedlejší efekt také vygenerovat obrázek rozložené sítě hlavolamu, na
který je aplikován daný scramble, a tento uložit do své veřejné vlastnosti Image.
Takto vygenerovaný obrázek je poté převzat třídou ScrambleView do vlastnosti
CurrentScrambleImage (pokud generátor nevytváří obrázek, je převzata hodnota
null) a společně s aktuálním scramblem (vlastnost CurrentScrambleSequence)
je zveřejněn pro libovolné použití nadřazenou třídou. Obrázek ovšem není také
rovnou zobrazen v rámci prvku pro lepší flexibilitu, kdy si mohou nadřazené třídy
přesněji určit, kde v uživatelském rozhraní chtějí mít obrázek umístěný.

Jelikož generátory scramblů jsou poměrně obsáhlé téma, budeme se jim věno-
vat více v sekci 4.4.

4.3.3 Komponenta Timer
Hlavní stránkou komponenty pro veškeré funkce spojené s timerem je třída

TimerPage, která je potomkem TabbedPage, aby umožnila přepínání mezi zá-
ložkami (podobu všech vidíme na obrázku 4.17 a přehled zúčastněných tříd na
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obrázku 4.18) – s hlavní funkcionalitou timeru (třída TimerView), se seznamem
výsledků (třída TimesListView) a s grafem výsledků (třída TimerGraphView).
V implementaci metody GetListOfTabs tedy vrací instance třídy TabButton,
ve kterých jsou instance tříd s obsahem jednotlivých záložek spojené s tlačítkem
s ikonkou. Komponenta podporuje všechny hlavolamy (tomu odpovídá návratová
hodnota metody GetSupportedPuzzlesIdentifiers), pouze odděleně ukládá
naměřené výsledky. V inicializační metodě inicializuje vlastnost TimerData pro
skladování naměřených výsledků pro jednotlivé hlavolamy a jejich módy, která
je statická, aby mohla být snadno sdílena nejen všemi obsahy záložek, ale také
komponentou pro vypsání osobních rekordů.

Obrázek 4.17: Přehled obsahů záložek komponenty timeru – hlavní funkcionalita
vlevo, seznam výsledků s mnoha dalšími funkcemi uprostřed, graf výsledků vpravo

Obrázek 4.18: Vzájemné vztahy všech základních tříd tvořících hlavní stránku
timeru

Hlavní funkcionalita

Všechny základní funkce jsou obsaženy ve třídě TimerView, která je nastavena
jako obsah první záložky komponenty, a její výslednou grafickou podobu vidíme
na obrázku 4.17 vlevo. V horní části obrazovky má vložený prvek ScrambleView,
který tak přidává funkce zobrazení a generování scramblu pro zvolený hlavo-
lam. Dále obsahuje výpis měřeného času (případně poslední naměřený čas, po-
kud měření neprobíhá), několik základních statistik, ovládací tlačítka (dvě pro
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spuštění a zastavení timeru, ale může být zobrazeno také pouze jedno pro zahá-
jení odpočtu inspekce). Poslední částí je obrázek aktuálně zobrazeného scram-
blu, který se získává z instance ScrambleView a vkládá se do SKCanvasView.
TimerView má u ScrambleView zaregistrovaný callback na změnu scramblu, aby
mohl ve správnou chvíli překreslit obrázek. Současně má zaregistrovaný callback
na změnu módu u HeaderView, ať může při každé změně hlavolamu nebo módu
zobrazit správná data.

Timer se může nacházet v jednom ze 4 stavů definovaných ve výčtovém typu
TimerState (jejich přehled i s přechody zobrazuje obrázek 4.19):

1. StartNoInspection – timer čeká na zahájení měření bez možnosti odpočtu
inspekce. Po zahájení měření se přesune do 4. stavu.

2. StartInspection – timer čeká na spuštění odpočtu inspekce. Po spuštění
se přesune do následujícího stavu.

3. DuringInspection – právě probíhá odpočet inspekce, během kterého je
možné zahájit měření timeru, a tím se přesunout do následujícího stavu.
Pokud nebude měření zahájeno a čas inspekce vyprší, přesune se timer do
2. stavu.

4. DuringSolve – probíhá měření času, po jehož ukončení nastane buď 1. stav,
pokud je odpočet inspekce vypnutý, nebo 2. stav, pokud je inspekce zapnutá.

Obrázek 4.19: Přehled možných stavů timeru a přechodů mezi nimi

Aktuálnímu stavu se přizpůsobuje nejen chování timeru, ale také uživatelské
rozhraní (ve 2. stavu je zobrazeno jediné tlačítko pro spuštění inspekce, ve všech
ostatních jsou zobrazena dvě tlačítka pro ovládání timeru).

V části Způsob spuštění měření sekce 3.5.2 jsme detailně probrali možné způ-
soby implementace spuštění timeru a nakonec jsme zvolili možnost využít události
Pressed a Released třídy ImageButton. V sekci 2.10 jsme uvedli různé přístupy
pro měření uplynulého času, pravidelnou aktualizaci zobrazeného času a měření
délky stisku tlačítek. V naší implementaci jsme tedy použili kombinaci všech
zvolených přístupů:

• V případě zahájení inspekce zahájíme pomocí Device.StartTimer v pra-
videlných sekundových intervalech snížení čítače zbylých sekund inspekce.
Pokud dosáhl 0, vše zastavíme, uložíme mezi naměřené výsledky DNF a ti-
mer resetujeme do původního stavu. Pokud ještě čas zbývá, zobrazíme ho.

• Pro spuštění timeru obsluhujeme událost Pressed a zaznamenáváme počet
stisknutých tlačítek (při události Released počet snížíme). Pokud jsou stisk-
nuta obě, zahájíme měření délky stisknutí pomocí Device.StartTimer. Po
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uplynutí doby zkontrolujeme, zda jsou stále obě tlačítka stisknuta a pří-
padně zobrazíme uživateli signalizaci, že je možné spustit měření.

• Pokud je možné timer spustit, spustíme měření při detekci události
Released.

• K měření času používáme třídu Stopwatch.

• V pravidelných intervalech pomocí Device.StartTimer obnovujeme zob-
razený čas.

• V případě detekce obou stisknutých tlačítek (při události Pressed navyšu-
jeme čítač, při události Released odečítáme) zastavíme měření, výsledný
čas uložíme s připojeným scramblem jako instanci třídy SolveResult<Time>
mezi výsledky aktuálního hlavolamu a módu a aktualizujeme zobrazené sta-
tistiky.

Deaktivace okolních prvků během měření

V části Deaktivace okolních prvků během měření sekce 3.5.2 jsme zmínili myš-
lenku, že během probíhajícího měření v timeru bychom chtěli deaktivovat všechny
okolní ovládací prvky, aby nebylo možné omylem kliknout na jiný prvek při zasta-
vování timeru. Také jsme nastínili možná řešení a uvedli, že by bylo nejvhodnější
použít jejich kombinaci. V této sekci projdeme přesnou implementaci tohoto pří-
stupu.

Prvky, kterých se deaktivace týká, jsou ScrambleView (tlačítko pro vygene-
rování nového scramblu a volba generátoru), HeaderView (tlačítka pro nastavení
a informace, volby hlavolamu a módu) a tlačítka na panelu záložek ve spodní
části obrazovky, který je zděděný od třídy TabbedFeatureContentPage.

Pro třídy ScrambleView a HeaderView jsme vytvořili rozhraní
IControlsDisable, které obě třídy implementují. Toto rozhraní vyžaduje im-
plementaci 2 metod – jedné pro deaktivaci všech prvků a jedné pro aktivaci všech
prvků. Se znalostí tohoto rozhraní poté můžeme na zmíněných prvcích ve správný
okamžik zavolat odpovídající metodu. Postup skrze rozhraní je pro tyto prvky
vhodný, protože na ně máme dostupné reference a můžeme snadno volat jejich
metody. Druhý možný přístup skrze data binding je navíc pro třídu HeaderView
nevhodný, neboť v celé aplikaci používáme jedinou instanci a její BindingContext
by mohl být potřeba k jinému účelu.

Pro deaktivaci záložek můžeme využít data binding. Ve třídě TimerView jsme
tedy definovali BindableProperty pojmenovanou ControlsEnabledProperty
nad vlastností ControlsEnabled a v inicializační metodě třídy TimerPage na-
stavujeme instanci TimerView jako BindingContext pro všechny záložky. Hned
poté na tlačítku každé záložky nastavíme binding vlastnosti IsEnabledProperty
na vlastnost ze třídy nastavené jako BindingContext. Kdykoliv tedy změníme
hodnotu vlastnosti ControlsEnabled v TimerView, změna se okamžitě projeví
také u tlačítek v panelu záložek.

Zákaz zamykání obrazovky

V požadavku P6 jsme si uvedli, že by obrazovka zařízení měla zůstat rozsví-
cená po celou dobu měření času, a v sekci 2.11 jsme zmínili způsob, jakým lze
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tohoto chování dosáhnout. V naší implementaci timeru tedy vždy při zahájení
měření zakážeme zamykání a naopak při ukončení znovu povolíme.

Ovládání z klávesnice

V sekci 3.5.2 v části Spuštění měření bez dotykové obrazovky jsme si uvedli
motivaci pro umožnění ovládání timeru z klávesnice a také možný přístup. Tento
obecný koncept jsme tedy v timeru implementovali.

Jelikož Xamarin.Forms neposkytují přímou podporu pro události z kláves-
nice na úrovni společného projektu pro všechny cílové platformy, museli jsme toto
chování přidat do projektu uCube_0.UWP v podobě vlastního rendereru
TimerPageRenderer pro třídu TimerPage, kde pomocí prostředků cílové plat-
formy přidáváme obsluhu událostí stisknutí a uvolnění klávesy. Při výskytu ně-
které z událostí propagujeme tuto informaci (spolu se scan kódem dané klávesy)
přímo samotné třídě TimerPage voláním jejích metod KeyPressed a KeyReleased.
Třída TimerPage poté tyto události dále posílá třídě TimerView, pokud je právě
zobrazena její instance (v případě zobrazení jiné záložky v TimerPage se udá-
lost dále nepošle). Ve třídě TimerView se pak zkontroluje kód klávesy a na jeho
základě se vyvolá odpovídající akce.

Uživateli dáváme možnost volby, zda chce timer ovládat pouze pomocí mezer-
níku, nebo pomocí klávesnice rozdělené na dvě části, které zastupují 2 tlačítka
(předvedeno v uživatelské dokumentaci v sekci 6.3).

Seznam výsledků s dalšími funkcemi

Pro zobrazení seznamu výsledků používá třída TimesListView již připravenou
obecnou třídu SolvesDataListView<T>, o které jsme mluvili v části Zobrazení se-
znamu výsledků s dalšími funkcemi sekce 4.3.2, specializovanou na Time. Pouze jí
předává instance správných specializací pop-up oken připravených pro práci s ty-
pem Time, seznam výsledků k zobrazení (ze statické vlastnosti třídy TimerPage)
a seznam dostupných exporterů a importerů. Výslednou podobu vidíme na ob-
rázku 4.17 uprostřed.

Pro získání exporterů a importerů se používá MEF, přičemž přesně specifi-
kujeme, že chceme pouze třídy specializované na Time. Nahrané instance pro-
jdeme a zachováme pouze ty, které podporují alespoň jeden mód exportu nebo
importu. Předáme jim referenci na seznam výsledků a použijeme je ve třídě
SolvesDataListView<T>.

Pro timer máme implementovány celkem 2 exportery a 2 importery:

• CSVTimerExporter, který umí do jednoho souboru exportovat pouze vý-
sledky z jednoho módu a používá formát CSV. Jednomu výsledku odpovídá
jeden řádek souboru, ve kterém jsou postupně: pořadové číslo výsledku, vý-
sledný čas (s případným označením DNF nebo +2), komentář k výsledku,
scramble a přesný naměřený čas (bez přidání penalizace nebo DNF).

• UCETimerExporter, který je potomkem UCECommonExporter<Time> (více
popsán v části UCE formát exportu sekce 4.3.2) a implementuje dvě abs-
traktní metody, jejichž implementace je specifická pro výsledky z timeru.
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• CSVTimerImporter, který parsuje formát ze třídy CSVTimerExporter (umí
tedy importovat pouze výsledky do aktuálně zvoleného módu v aplikaci).

• UCETimerImporter, který je potomkem UCECommonImporter<Time> a im-
plementuje abstraktní metody specifické pro specializaci na Time. Tento
importer nabízí volbu importu pouze výsledků odpovídajících aktuálně zvo-
lenému módu nebo všem módům aktuálního hlavolamu nebo import úplně
všech výsledků ze souboru.

Kdykoliv se zobrazí obsah této záložky, aktualizujeme zobrazená data voláním
odpovídající metody na SolvesDataListView<T>.

Graf výsledků

K zobrazení grafu výsledků využívá třída TimesGraphView (podobně jako
TimesListView) předpřipravenou generickou třídu SolvesGraphView<T> speci-
alizovanou na Time (detailně jsme ji rozebrali v části Zobrazení grafu výsledků
sekce 4.3.2). Této třídě pouze předává data ze statické vlastnosti třídy TimerPage,
která má v grafu zobrazit. Výslednou podobu vidíme na obrázku 4.17 vpravo.

Kdykoliv je zobrazen obsah záložky s grafem, je na SolvesGraphView<Time>
zavolána metoda pro aktualizaci zobrazených dat, aby odpovídala aktuálnímu
stavu zvoleného hlavolamu a módu.

Nastavení a informace

Komponenta timeru nastavuje do svých vlastností stránky pro nastavení
a pro informace o komponentě, které se při zobrazení komponenty předávají třídě
HeaderView, aby se správně propojily s kliknutím na tlačítka v navigačním pa-
nelu (podrobnější informace jsou v části Stránky s nastavením a s informacemi
sekce 4.2.3).

Pro stránku s nastavením slouží třída TimerSettingsPage, jejíž podoba je na
obrázku 4.20 vlevo. Timer umožňuje řadu nastavení – můžeme zvolit minimální
požadovanou délku stisknutí tlačítek před spuštěním timeru, způsob ovládání ti-
meru na klávesnici (mezerník nebo 2 části klávesnice), přítomnost inspekce a její
délku, zda se má zobrazovat obrázek scramblu. Při vytváření instance se konstruk-
toru předává instance TimerPage, aby jí mohly být veškeré změny v nastavení
předány. TimerPage má proto několik metod speciálně pro volání z nastavení
a v jejich implementaci předává data dál části, které náleží (v tuto chvíli se
všechna nastavení týkají pouze TimerView).

Základem stránky s informacemi o komponentě timeru je TimerInfoPage, jejíž
veškerý obsah je napsaný v XAML (výsledná podoba se nachází na obrázku 4.20
vpravo).
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Obrázek 4.20: Podoby stránek s nastavením (vlevo) a s informacemi (vpravo) pro
komponentu timeru

Perzistentní ukládání

Požadavkem P9 jsme vyžádali perzistentní ukládání výsledků z timeru, aby
byly k dispozici také při dalším spuštění aplikace. V části Perzistentní ukládání
dat sekce 4.2.3 jsme již uvedli, že ve společném předkovi všech komponent – třídě
FeatureContentPage – jsou pro tento mechanismus připraveny metody, které se
volají ve vhodnou chvíli. Třída TimerPage využívá implementace metod nejen pro
uložení naměřených výsledků, ale také pro uložení stavu nastavení, a to způsobem
podrobně rozebraným již v sekci 2.7:

• Naměřené výsledky se ukládají pomocí třídy UCETimerExporter, která vy-
generuje soubor s výsledky, a při načítání perzistentně uložených dat se
výsledky naopak načtou pomocí třídy UCETimerImporter (více informací
o těchto třídách se nachází v části UCE formát exportu sekce 4.3.2 a detailní
popis formátu UCE je v sekci 6.7).

• Pro uložení stavu nastavení využíváme vlastnost Properties objektu apli-
kace, neboť všechny hodnoty jsou primitivních typů (bool nebo int). Vše
ukládáme pod rozumnými jmény a při dalším spuštění aplikace opět načí-
táme.

4.3.4 Komponenta Metronome
Struktura komponenty pro metronom je velmi podobná komponentě pro ti-

mer. Hlavní stránka MetronomePage je potomkem TabbedFeatureContentPage
a je také rozdělena do tří záložek (jejich výsledná podoba se nachází na ob-
rázku 4.21 a přehled zúčastněných tříd je na obrázku 4.22) – hlavní funkcionalita
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metronomu (ve třídě MetronomeView), seznam naměřených výsledků (ve třídě
MetronomeListView) a vykreslení grafu výsledků (ve třídě MetronomeGraphView).
Stejně jako timer podporuje všechny hlavolamy a ukládá pro ně výsledky oddě-
leně.

Oproti timeru (jehož data potřebuje využívat i nezávislá komponenta osobních
rekordů) MetronomePage používá jiný způsob sdílení naměřených výsledků mezi
obsahy jednotlivých záložek, a to data binding, neboť dochází pouze ke sdílení
v rámci hierarchie stránky. Definuje proto BindableProperty a v inicializační
metodě nastavuje sebe samu jako BindingContext pro všechny obsahy záložek (ty
v implementaci metody SetBindings nastavují binding své BindableProperty
na vlastnost z BindingContext).

Obrázek 4.21: Přehled obsahů záložek komponenty metronomu – hlavní funkcio-
nalita vlevo, seznam výsledků s mnoha dalšími funkcemi uprostřed, graf výsledků
vpravo

Obrázek 4.22: Vzájemné vztahy všech základních tříd tvořících hlavní stránku
metronomu

Hlavní funkcionalita

Obsahem první záložky je instance třídy MetronomeView, která obsahuje veš-
kerou hlavní funkcionalitu metronomu. Výsledná podoba je na obrázku 4.21 vlevo.
V horní části obrazovky je vložena instance ScrambleView pro možnost zobrazit
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a generovat scramble. Pod ním je základní ovládání tempa metronomu a tlačítko
pro zahájení počítání tahů (se zobrazením počtu). Úplně dole je pak obrázek
aktuálně zobrazeného scramblu získaný z použité instance ScrambleView (pře-
kresluje se v callbacku zaregistrovaném ve ScrambleView na změnu scramblu).
Obrázek je vložen v připraveném SKCanvasView.

Zvuk tikání metronomu, zajištěný knihovnou SimpleAudioPlayer zmíněnou
v sekci 2.3, se spouští ihned při zobrazení MetronomeView a pravidelné provádění
je implementováno přesně podle postupu ze sekce 3.5.3 s využitím Task.Delay pro
zajištění časového rozestupu s možností dynamické změny délky intervalu. Každá
změna tempa ovlivňuje hodnotu v datové položce, která se použije v každém
Task.Delay, čímž je současně splněn požadavek P18.

Počítání tahů podle požadavku P19 probíhá jednoduše tak, že při každém
tiku se zkontroluje, zda se tahy počítají, a pokud ano, navýší se čítač a aktuální
hodnota se zobrazí na obrazovce.

Stejně jako u timeru zakazujeme zamykání obrazovky, ovšem v tomto případě
po celou dobu zobrazení MetronomeView, aby se uzamčením nepřerušilo přehrá-
vání zvuku.

Seznam výsledků s dalšími funkcemi

Zobrazení seznamu výsledků funguje naprosto stejným způsobem jako v pří-
padě komponenty pro timer. Zastřešuje ho třída MetronomeListView využívající
třídu SolvesDataListView<T> (do detailů popsanou v části Zobrazení seznamu
výsledků s dalšími funkcemi sekce 4.3.2) specializovanou na MoveCount. Předává
jí odpovídající specializace pop-up oken pro MoveCount, seznam naměřených vý-
sledků a seznam dostupných exporterů a importerů. Na obrázku 4.21 uprostřed
vidíme, jak výsledný obsah vypadá.

Exportery a importery se získávají stejným způsobem jako pro timer – po-
mocí MEF se najdou všechny specializované na MoveCount. V naší aplikaci je
implementován 1 exporter a 1 importer kompatibilní s metronomem:

• UCEMetronomeExporter, potomek UCECommonExporter<MoveCount> (více
popsán v části UCE formát exportu sekce 4.3.2), který implementuje abs-
traktní metody specifické pro specializaci na MoveCount. Tento exporter
podporuje všechny definované módy exportu.

• UCEMetronomeImporter, potomek UCECommonImporter<MoveCount>, který
umí importovat výsledky z UCE formátu (libovolným módem importu).
Implementuje abstraktní metody, jejichž implementace je specifická pro
MoveCount.

Při každém zobrazení MetronomeListView se aktualizují data zobrazená tří-
dou SolvesDataListView<T>, aby odpovídala aktuálnímu stavu pro zvolený hla-
volam a mód.

Graf výsledků

Pro zobrazení grafu je vyvořena třída MetronomeGraphView, která používá již
předpřipravenou obecnou třídu SolvesGraphView<T> specializovanou na
MoveCount (tuto třídu jsme detailně probrali v části Zobrazení grafu výsledků
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sekce 4.3.2). Výslednou podobu jejího použití v metronomu vidíme na obrázku 4.21
vpravo.

Třída SolvesGraphView<MoveCount> vyžaduje seznam výsledků, který je jí
předán třídou MetronomeGraphView.

Při každém zobrazení obsahu záložky s grafem jsou obnovena data
v SolvesGraphView<MoveCount>, aby vždy odpovídala aktuálnímu stavu.

Nastavení a informace

Komponenta pro metronom, jako jiné komponenty, využívá mechanismus do-
dání stránek s nastavením a s informacemi, aby se daly zobrazit tlačítky v navi-
gačním panelu.

Stránka s nastavením je reprezentována třídou MetronomeSettingsPage,
která v tuto chvíli obsahuje jedinou možnost, a to zvolit, zda se má zobrazo-
vat obrázek scramblu, či nikoliv. Stejně jako v případě timeru získává stránka
při konstrukci instanci MetronomePage, na které poté volá metody k propagaci
změn. MetronomePage následně posílá změny dál k MetronomeView.

Pro stránku s informacemi je vytvořena třída MetronomeInfoPage a veškerý
její obsah je sepsán v XAML.

Vzhledy obou stránek na zařízení se systémem Android jsou na obrázku 4.23.

Obrázek 4.23: Podoby stránek s nastavením (vlevo) a s informacemi (vpravo) pro
komponentu metronomu

Perzistentní ukládání

Pro metronom, stejně jako pro timer, máme v požadavku P9 perzistentní
ukládání výsledků. V tomto případě postupujeme naprosto stejným způsobem
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jako u timeru, tedy využíváme metody zděděné z FeatureContentPage. Perzis-
tentně ukládáme následující data:

• Naměřené výsledky ukládáme pomocí třídy UCEMetronomeExporter do sou-
boru a znovu je ze souboru načítáme pomocí třídy UCEMetronomeImporter.

• Stav nastavení ukládáme do vlastnosti Properties objektu aplikace.

4.3.5 Komponenta Personal Bests
Komponenta pro zobrazení osobních rekordů přebírá naměřené časy z kompo-

nenty timeru (ze statické vlastnosti třídy TimerPage) a zobrazuje je v přehledných
tabulkách pro všechny hlavolamy a všechny módy najednou (dle požadavku P24),
jak můžeme vidět na obrázku 4.24 vlevo. Hlavní stránkou je PersonalBestsPage,
která podporuje všechny hlavolamy (vůbec mezi nimi nerozlišuje, neustále zob-
razuje tabulky pro všechny) a vždy při svém zobrazení přegeneruje tabulky, aby
odpovídaly aktuálním datům.

Jedna tabulka ve stránce je instancí třídy PersonalBestsTableView. Tato
třída má v XAML definovaný veškerý vzhled a ze C# kódu se pouze doplňují
správná data k zobrazení, která třída obdrží jako parametry konstruktoru. Navíc
je možné nastavit barvu záhlaví tabulky, čehož se využívá pro nastavení barvy
přiřazené k hlavolamu, o jehož tabulku se jedná. Součástí tabulky je také obrá-
zek reprezentující hlavolam a mód. Všechny tyto obrázky jsou uložené ve složce
Icons/modes a jejich jména jsou tvořena identifikátorem hlavolamu a módu
ve tvaru [idhlavolamu]-[idmodu].png. V případě přidání nového hlavolamu
nebo módu by měl být přidán také odpovídající obrázek do složky, aby mohl být
zobrazen v tabulce.

Obrázek 4.24: Podoba stránky komponenty pro výpis osobních rekordů (vlevo)
a jejích stránek s nastavením (uprostřed) a s informacemi (vpravo)
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Nastavení a informace

Třída PersonalBestsPage využívá možnosti zobrazení stránky s nastave-
ním a s informacemi. Do vlastnosti InfoPage nastavuje jako stránku s infor-
macemi instanci třídy PersonalBestsInfoPage, která obsahuje v XAML za-
psaný popis komponenty. Jako stránka s nastavením je použita instance třídy
PersonalBestsSettingsPage a princip jejího fungování je stejný jako pro ostatní
komponenty (v konstruktoru získá instanci PersonalBestsPage, na které při li-
bovolné změně volá metody, aby se tyto změny mohly projevit).

Jediným možným nastavením je v tuto chvíli volba, zda se mají zobrazovat
tabulky pro úplně všechny dostupné hlavolamy a módy, nebo jen pro ty, pro které
byl naměřen alespoň jeden výsledek a v tabulce tedy budou pouze smysluplné
hodnoty (dle požadavku P25).

Výsledné podoby stránek můžeme vidět na obrázku 4.24 – nastavení uprostřed
a informace vpravo.

Perzistentní ukládání

Komponenta pro osobní rekordy neobsahuje žádná vlastní data, a proto ukládá
perzistentně pouze stav nastavení. Postupujeme naprosto stejně jako v případě ji-
ných komponent – v metodě StoreDataPersistently zděděné ze třídy
FeatureContentPage se zavolá metoda pro uložení dat na stránce nastavení a na-
opak v metodě LoadPersistentData se na stránce s nastavením volá metoda pro
načtení dat. Stav je ukládán do vlastnosti Properties objektu aplikace.

4.3.6 Komponenta WCA Info
Poslední implementovaná komponenta je reprezentována třídou WCAInfoPage,

která je potomkem TabbedFeatureContentPage a nastavuje 2 různé záložky –
jednu pro zobrazení seznamu nadcházejících soutěží (třídou CompetitionsView)
a jednu připravenou do budoucna k zobrazení seznamu dosavadních světových,
kontinentálních a národních rekordů (třídou RecordsView). Jelikož tato kompo-
nenta nerozlišuje zvolené hlavolamy, je dostupná pro všechny.

Seznam soutěží

Výslednou podobu třídy CompetitionsView vidíme na obrázku 4.25 vlevo
a uprostřed. V horní části obrazovky obsahuje možnost pro zvolení země konání
soutěže (dle požadavku P27) v podobě třídy Picker, tlačítko pro zobrazení sou-
těžních kategorií, ve kterém lze označit ty, které požadujeme ve vypsaných soutě-
žích (dle požadavku P28), a tlačítko pro zobrazení výsledků odpovídajících všem
zadaným kritériím. Po zadání parametrů a stisknutí tlačítka se poté ve zbylém
prostoru zobrazí seznam soutěží v prvku ListView (dle požadavku P26). Pokud
je k dispozici více soutěží, než bylo zobrazeno, objeví se v dolní části obrazovky
tlačítko pro zobrazení dalších.

V sekci 3.6 jsme si již uvedli, jakým způsobem budeme získávat seznam sou-
těží. Pomocí třídy HttpClient tedy stáhneme JSON soubor se soutěžemi, přičemž
do URL přidáme parametry, aby se vypsaly pouze nadcházející soutěže seřazené
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Obrázek 4.25: Podoba stránky komponenty pro výpis nadcházejících soutěží
(vlevo a uprostřed) a její stránky s informacemi (vpravo)

podle data zahájení, a také ISO kód země, pokud byla některá zvolena. S využi-
tím knihovny Newtonsoft.Json deserializujeme obdržený soubor a vyfiltrujeme
pouze soutěže, na kterých jsou požadované soutěžní kategorie. Pokaždé zobrazu-
jeme alespoň 15 soutěží najednou (jestli je jich tolik k dispozici), takže pokud
jsme jich z jedné stránky souboru nezískali dostatek, pokračujeme další stránkou
(číslo stránky se také zadává do URL). Poslední stránku soutěží poznáme podle
prázdného seznamu.

Pro deserializaci JSON souboru se soutěžemi jsme museli vytvořit objektový
model. Ten se nachází ve jmenném prostoru uCube_0.Features.WCAInfo.Models
a (až na menší úpravy, kdy jsme do třídy reprezentující soutěž přidali vlastnost
pro název země a v setteru vlastnosti pro ISO kód tuto vlastnost rovnou také
nastavujeme) byl vygenerován pomocí webového nástroje json2csharp [77]. De-
serializací získáváme instance třídy Competition, které nastavujeme jako zdroj
dat třídě ListView, pro kterou jsme vytvořili datovou šablonu s navázáním dat
na vlastnosti Competition.

Získaný JSON soubor se soutěžemi pro každou zemi obsahuje pouze její ISO
kód, ale my bychom chtěli zobrazovat celý název. Vytvořili jsme si tedy pomocný
projekt CountyGenerator, do kterého jsme přidali stažený JSON soubor se se-
znamem všech zemí společně s jejich názvem i ISO kódem [80]. V tomto projektu
poté daný soubor deserializujeme podle vytvořeného objektového modelu a z vý-
sledného seznamu objektů generujeme soubor se C# zdrojovým kódem iniciali-
zace třídy Country a jejích statických datových položek pro seznam všech zemí
a Dictionary mapující ISO kód země na její název. Takto vygenerovaný soubor
jsme přiložili k našemu hlavnímu projektu, čímž jsme získali přístup k mapování
a rovnou jej využíváme při deserializaci seznamu soutěží, aby se při nastavení
ISO kódu automaticky nastavil také název země. Některé soutěže ovšem mohou
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probíhat ve více městech a více státech současně a jejich ISO kód tak nemusí
označovat jedinou zemi – v takovém případě zobrazujeme pouze ISO.

Abychom umožnili výběr soutěžních kategorií v takové podobě, v jaké je,
vytvořili jsme vlastního potomka třídy Label, a to třídu EventSelectLabel,
který obsahuje k němu přidruženou soutěžní kategorii a informaci o tom, zda
je právě vybrána, či nikoliv. Pro vykreslení všech poté vytváříme jednu instanci
pro každou soutěžní kategorii a postupně je vkládáme do třídy Grid, přičemž
jim současně pomocí TapGestureRecognizer (více popsán v sekci 7.2 v části
Label s událostí kliknutí ) přidáváme schopnost reagovat na kliknutí, při kterém
nastavujeme vizuální odlišení zvolených instancí EventSelectLabel.

Každá změna vyhledávacích parametrů vyvolá smazání právě zobrazeného
seznamu soutěží.

Seznam rekordů

Záložka pro zobrazení seznamu rekordů, reprezentovaná třídou RecordsView,
je v tuto chvíli prázdná, neboť se nám nepodařilo najít vhodný zdroj dat (jak již
bylo vysvětleno v sekci 3.6).

Nastavení a informace

Jelikož třída WCAInfoPage nevyžaduje žádná nastavení, určuje si pouze
stránku pro zobrazení informací o komponentě třídou WCAInfoInfoPage, jejíž
podobu můžeme vidět na obrázku 4.25 vpravo.

4.3.7 Komponenta Simulator
Součástí aplikace je také již předpřipravená komponenta pro interaktivní 3D

model hlavolamu. Třída SimulatorPage, která ji reprezentuje, je však prozatím
prázdná, neboť ještě nemáme implementovánu požadovanou funkčnost. Imple-
mentovali jsme pouze části vyžadované předkem FeatureContentPage – mimo
jiné metodu pro získání seznamu podporovaných hlavolamů, která nyní vrací
prázdný seznam. Tímto způsobem je předvedena vizuální reprezentace nedostup-
ných komponent v menu způsobem, jakým jsme o ní mluvili v sekci 3.3.

4.4 Generátory scramblů
V části Generování scramblů sekce 4.3.2 jsme si představili základní vlastnosti

třídy ScrambleGenerator a její využití v rámci prvku ScrambleView obsahují-
cího ovládací prvky pro vygenerování a zobrazení scramblu zvoleného generátoru.
V této sekci si uvedeme třídu ScrambleGenerator více do detailů a zmíníme také
všechny její potomky implementující generátory pro jednotlivé hlavolamy.

Třída ScrambleGenerator definuje společnou část všech generátorů – vlast-
nosti pro nastavení popisu generátoru (zobrazuje se v nabídce) a pro identifikátor
podporovaného hlavolamu (hodnoty těchto dvou vlastností se nastavují z para-
metrů konstruktoru), vlastnost pro nastavení obrázku scramblu (hodnota null
je také validní a naznačuje, že daný generátor nepodporuje vytváření obrázku),
statické vlastnosti pro nastavení požadované velikosti obrázku (nastaveno zvenčí
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nadřazenou třídou, při nastavení jednoho ze dvou rozměrů se automaticky pře-
počítá druhý, aby byly v poměru 4:3, který je vhodný pro vykreslení sítě kostky)
a abstraktní metodu pro vygenerování a vrácení scramblu (s případným vedlejším
efektem vygenerování obrázku a nastavení do vlastnosti).

Motivaci pro umístění schopnosti generovat obrázky scramblu přímo do třídy
generátoru scramblu jsme si uvedli již v sekci 3.4.2.

V následujícím přehledu vidíme seznam všech potomků třídy
ScrambleGenerator, kteří představují generátory pro jednotlivé hlavolamy (pro
každý hlavolam je k dispozici alespoň jeden generátor dle požadavku P21):

• jmenný prostor uCube_0.PuzzleContext._333.ScrambleGenerators ob-
sahující generátory pro kostku 3×3×3:

– RandomSequenceGenerator – jednoduchý generátor, který generuje
25 náhodných tahů, přičemž dva po sobě jdoucí tahy stejné vrstvy
zkombinuje do jediného a dva tahy stejné vrstvy, mezi kterými je pouze
tah opačné vrstvy, také zkombinuje, protože tahy opačných vrstev se
nijak navzájem neovlivňují. Výsledkem je pročištěná a rozumně vy-
padající posloupnost tahů. Tento generátor také podporuje vytvoření
obrázku scramblu, což bude více popsáno později.

• jmenný prostor uCube_0.PuzzleContext._222.ScrambleGenerators ob-
sahující generátory pro kostku 2×2×2:

– RandomSequenceGenerator – generátor posloupnosti náhodných tahů
pracující na stejném principu jako generátor pro 3×3×3, ale generu-
jící pouze 15 tahů (stavový prostor tohoto hlavolamu je menší). Také
podporuje vytvoření obrázku scramblu.

– RandomStateGenerator – generátor založený na principu random state
generátorů, o kterých jsme mluvili v části Generátor scramblů sekce 1.2.
Více podrobností o implementaci uvedeme v následující podsekci.
Stejně jako předchozí i tento generátor vytváří obrázek scramblu.

• jmenný prostor uCube_0.PuzzleContext._444.ScrambleGenerators ob-
sahující generátory pro kostku 4×4×4:

– RandomSequenceGenerator – generátor založený na stejném principu
jako RandomSequenceGenerator pro 3×3×3, ale generuje 50 náhod-
ných tahů, aby se zohlednil větší stavový prostor tohoto hlavolamu.
Vytváří také obrázek scramblu.

• jmenný prostor uCube_0.PuzzleContext._mega.ScrambleGenerators ob-
sahující generátory pro megaminx:

– RandomSequenceGenerator – generátor náhodné posloupnosti tahů
podle stejných pravidel, která používají oficiální WCA generátory po-
užívané na soutěžích. Scramble je složen ze 7 částí, přičemž v každé
je nejprve 10 tahů, ve kterých se střídají dvojitá otočení vrstev R a D
náhodným směrem (nejprve se otočí vrstva R dvakrát po směru, nebo
proti směru hodinových ručiček, poté se takto otočí vrtva D a toto
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celé se zopakuje pětkrát), a část je ukončena jedním tahem vrstvy U
náhodným směrem. Tento generátor ovšem prozatím nepodporuje vy-
tváření obrázků scramblů, neboť vytvoření programu pro vykreslení
sítě megaminxu je časově náročnější úkol a je tedy přenechán do bu-
doucna.

• jmenný prostor uCube_0.PuzzleContext._pyra.ScrambleGenerators ob-
sahující generátory pro pyraminx:

– RandomSequenceGenerator – tento generátor funguje podobně jako
random sequence generátor pro 3×3×3, ale pracuje pouze s vrstvami
hlavolamu pyraminx a generuje jen 8 tahů. Nakonec se náhodně zvolí,
které rohy hlavolamu se otočí a jakým směrem. Podobně jako předchozí
generátor ani tento nepodporuje vytvoření obrázku scramblu, které je
přenecháno jako případné rozšíření v budoucnu.

4.4.1 Random state generátor pro 2×2×2
V části Generátor scramblů sekce 1.2 jsme si zadefinovali random state ge-

nerátor jakožto generátor, který pracuje s náhodně zvoleným stavem hlavolamu,
ke kterému nalezne řešení, a toto řešení invertuje, čímž vznikne výsledný scram-
ble. Jelikož jsme si v požadavku P22 určili, že chceme alespoň jeden takový
generátor v aplikaci, a stavový prostor kostky 2×2×2 je rozumně malý, abychom
byli schopni vytvořit dostatečně rychlý random state generátor v omezeném čase,
doplnili jsme aplikaci o třídu RandomStateGenerator představující random state
generátor pro 2×2×2.

Použitý algoritmus a reprezentace kostky

Pro implementaci hledání řešení náhodného stavu jsme použili zjednodušený
Kociembův algoritmus [81] (v následujícím textu předpokládáme, že čtenář je
s tímto algoritmem již seznámen). Tento algoritmus je určen pro kostku 3×3×3,
pro kterou hledá řešení ve dvou fázích (nejprve se snaží dostat kostku do některého
z podmnožiny stavů, pro jejichž dořešení stačí pouze podmnožina možných tahů,
a poté tento stav vyřeší již s touto menší množinou tahů). Jelikož kostka 2×2×2
má menší stavový prostor, nemusíme optimalizovat hledání řešení rozdělením na
dvě fáze. Náš algoritmus tedy obsahuje pouze jedinou fázi, ale z Kociembova
algoritmu převezmeme způsob vyhledávání řešení pomocí iterativního prohlubo-
vání, způsob reprezentace kostky a podobu pomocných dat pro urychlení nalezení
řešení.

Stav kostky reprezentujeme pomocí 2 souřadnic (2 přirozených čísel):

• Jedno číslo v rozsahu 0–5039 označuje permutaci rohů (tedy všech malých
kostiček, ze kterých se skládá celý hlavolam). Různých permutací je celkem
7! = 5040, pokud uvažujeme jeden roh zafixovaný na jedné pozici, abychom
tak počítali stavy lišící se pouze otočením celé kostky jako jeden.

• Druhé číslo v rozsahu 0–728 označuje orientaci (otočení) rohů. Podobně
jako u permutace uvažujeme jeden roh zafixovaný, ale navíc stačí počítat
pouze s orientací 6 ze zbylých 7 rohů, protože aby byla kostka řešitelná,
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zbývá na poslední roh jediná možná orientace určená všemi předchozími.
Tak získáme 36 = 729 různých orientací.

Ještě předtím, než si uvedeme, jak přesně se stav kostky zakóduje do při-
rozených čísel, se podívejme na obrázek 4.26, ve kterém jsou zanesena použitá
označení jednotlivých rohových míst kostky a také jejich uspořádání, které se
pro výpočet souřadnic používá (neoznačujeme tedy konkrétní malé kostičky, ale
pouze jejich možná umístění v rámci celé kostky). Toto značení je standardně
používané [82] a pro každé rohové místo vyjadřuje, kterým třem stranám kostky
náleží (Up, Right, Front, Down, Left, Back).

Obrázek 4.26: Označení a uspořádání jednotlivých možných umístění rohů na
kostce 2×2×2

Pro získání souřadnice permutace si nejprve musíme postupně zleva doprava
projít umístění s indexy 1–6 (roh na indexu 7 je zafixován a výsledek pro roh
na indexu 0 je rovnou znám) a pro každé spočítat, kolik rohů v rozmíchaném
stavu na umístěních nalevo od něj patří ve složeném stavu na umístění napravo
od něj. Takto získaná čísla poté zakódujeme do čísla s proměnlivým základem –
k dosavadnímu výsledku přičteme číslo na indexu i a pak to celé vynásobíme i,
přičemž index i postupuje zprava doleva (od 6 k 1). Pro snazší pochopení je postup
graficky znázorněn na obrázku 4.27, kde permutace kostky je zapsána v tabulce
tak, že označení ve druhém řádku určují, na jaké umístění patří ve složeném stavu
roh, který je ovšem v tomto rozmíchaném stavu na umístění v prvním řádku.
Červeně zvýrazněné číslo 3 pro roh URF na umístění ULB označuje počet rohů
ve druhém řádku tabulky nalevo od URF, jejichž správné umístění ve vyřešeném
stavu je napravo (roh DFR patří na umístění DFR, které je napravo od umístění
URF, apod.). Pro roh UBR na umístění DLF je nalevo od něj v tabulce jediný
roh, který patří na umístění menší než UBR, a to roh URF, proto má číslo 5
(všechny ostatní rohy jsou vyšší). Pod tabulkou je poté zápis výpočtu výsledné
souřadnice permutace rohů z hodnot ve třetím řádku tabulky, přičemž modře jsou
znázorněny hodnoty indexu i, přes který se v algoritmu iteruje, a za rovnítkem
je přehlednější zápis ve formě proměnného základu čísla.
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Obrázek 4.27: Graficky znázorněný způsob výpočtu souřadnice permutace rohů
kostky 2×2×2

Výpočet souřadnice orientace je o něco jednodušší než výpočet permutace.
Nejprve si určíme referenční strany a barvy – pokud např. uvažujeme jako slo-
žený stav kostky takový, ve kterém je na horní straně bílá barva a na dolní straně
žlutá barva, považujeme za referenční tyto dvě barvy a tyto dvě strany (vždy se
jedná o dvě protilehlé strany a jejich barvy). Poté pro každou kostičku označujeme
orientaci číslem značícím, jakým směrem je potřeba ji otočit v jejím umístění, aby
byla její referenční barva (bílá nebo žlutá) na referenční straně kostky (horní nebo
dolní). Každá rohová kostička obsahuje právě jednu z referenčních barev a každé
její možné umístění náleží právě jedné z referenčních stran (každý roh je vždy
v jedné z protilehlých stran). Používáme číslo 0, pokud je roh správně oriento-
vaný, číslo 1, pokud je otočený po směru hodinových ručiček od referenční strany,
a číslo 2, pokud je roh otočený proti směru hodinových ručiček od referenční
strany. Poté tato čísla použijeme jako zápis souřadnice celkové orientace kostky
v ternární soustavě a převedeme ho do desítkové soustavy. Po celou dobu ovšem
počítáme pouze prvních 6 rohů, orientace sedmého je určena z předchozích a osmý
je zafixován. Pro lepší představu se můžeme podívat na obrázek 4.28, na němž je
několik ukázkových rohů s označením jejich orientace.

Obrázek 4.28: Graficky znázorněné různé orientace rohu na kostce 2×2×2 – vlevo
je roh orientován správně (referenční žlutá barva je na referenční horní straně
kostky), orientace rohu uprostřed má hodnotu 1 (referenční žlutá barva je oto-
čená po směru hodinových ručiček od referenční horní strany), vpravo je roh
s orientací 2 (referenční bílá barva je otočená proti směru hodinových ručiček od
referenční horní strany)
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Pomocné tabulky a jejich vytvoření

Jakmile máme náhodný stav kostky reprezentovaný dvěma souřadnicemi, po-
třebujeme najít řešení tohoto stavu. Abychom hledání urychlili, používáme v pro-
cesu pro každou souřadnici zvlášť 2 druhy pomocných tabulek:

1. Moves tables, které jsou implementovány dvourozměrným polem, do kterého
se indexuje souřadnicí aktuálního stavu a tahem na kostce (kódovaný číslem
0–17 pro 6 možných stran a pro každou 3 možné způsoby otočení – po
směru, proti směru a dvojité) a uložené hodnoty označují novou souřadnici
po aplikování zadaného tahu. Máme tabulku zvlášť pro souřadnici orientace
a zvlášť pro souřadnici permutace a používáme ji k rychlejšímu získání
nových souřadnic, když v průběhu hledání řešení náhodného stavu zkoušíme
na kostku aplikovat jednotlivé tahy.

2. Pruning tables, které jsou implementovány jednorozměrným polem a pro
každou hodnotu souřadnice obsahují minimální počet tahů, který by kostku
ze stavu odpovídajícího souřadnici vyřešil. Opět máme tabulku zvlášť pro
každou souřadnici a využíváme ji při vyhledávání řešení náhodného stavu
k předčasnému ukončení větve prohledávání, pokud již nezbývá dostatečný
počet tahů (učený maximem z iterativního prohlubování). Jelikož počet
tahů je velmi malý, ukládáme pro ušetření paměti 2 hodnoty do jedné typu
byte.

Vytvoření tabulek provádíme v projektu MovesAndPruningTablesGenerator,
který obsahuje třídu TablesGenerator222 pro vytvoření souborů s definicemi
tabulek kostky 2×2×2. Třída pracuje se zjednodušenou reprezentací kostky v ob-
jektu SimpleCubeRepresentation, který používá vnitřně dvě pole pro zazname-
nání permutace a orientace jednotlivých rohů, ale navenek nabízí zmíněné 2 sou-
řadnice stavu a metody pro aplikování tahu na kostce nebo nastavení konkrétní
hodnoty souřadnice.

Pro vytvoření tabulek přechodů mezi souřadnicemi se postupně prochází jed-
notlivé hodnoty souřadnic, nastaví se objektu reprezentace kostky, aplikuje se
některý z možných tahů a výsledná souřadnice se uloží. Vyplnění tabulek pro
prořezávání začíná nastavením 0 potřebných tahů pro již vyřešený stav, ze kte-
rého se poté vygenerují další stavy vyžadující o 1 více tahů. Podobně se pokračuje
dál až do naplnění celé tabulky.

Spuštěním pomocného projektu jsme vygenerovali soubory s tabulkami a vlo-
žili jsme je přímo do hlavního projektu, abychom s nimi mohli dále pracovat.
Jelikož byl vygenerován rovnou kód pomocných tříd se statickými datovými po-
ložkami pro tabulky a statickými metodami pro jednodušší práci s nimi, jsou
tabulky neustále uloženy v paměti. Pokud by byly tabulky příliš veliké a pa-
měť by bylo potřeba uvolnit, mohli bychom místo toho hodnoty tabulek uklá-
dat do souborů a jejich obsahy načítat pouze v případě, kdy by byl zvolený
RandomStateGenerator.

Implementace solveru

V hlavním projektu jsme vytvořili třídu Solver, která pomocí iterativního
prohlubování hledá řešení stavu kostky, který je jí předán ve veřejné metodě
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FindSolution v podobě instance třídy SimpleCubeRepresentation. Třída
SimpleCubeRepresentation je v tomto případě jednodušší než reprezentace
kostky v pomocném projektu pro generování tabulek, neboť už má tabulky k dis-
pozici a aplikování tahu je tak pouhým vyhledáním nových souřadnic v tabulkách.

Samotné hledání řešení obstarává metoda ExtendSolution, která je volána
rekurzivně, dokud nebyla dosažena maximální povolená délka řešení. V jedné ite-
raci přidá k dosavadní posloupnosti jeden tah (nesmí to být ovšem tah stejné
vrstvy jako předchozí, neboť ty by mohly být sloučené do jednoho a zbytečně
bychom prohledávali některé stavy vícekrát), tah aplikuje na kostku a poté na
základě hodnot z tabulek pro prořezávání jednotlivých souřadnic určí, zda má
smysl v této prohledávací větvi pokračovat, nebo se vrátí o úroveň výš a vy-
zkouší jiný tah. Pokud nebylo možné najít posloupnost zadané délky, zvýší se
nejvyšší přípustný počet tahů a prohledávání se zahájí znovu. Díky iterativnímu
prohlubování tak najdeme vždy nejkratší možné řešení.

Třída Solver by mohla v budoucnu najít využití také mimo generátor scram-
blu, např. pro interaktivní 3D model kostky 2×2×2 pro možnost vyřešení kostky.

Implementace generátoru scramblu

Implementace třídy RandomStateGenerator je s využitím všech dostupných
pomocných objektů jednoduchá – vygenerují se náhodné hodnoty souřadnic, které
se nastaví instanci SimpleCubeRepresentation, tato instance se předá třídě
Solver k vyřešení a výsledná posloupnost je invertována a použita jako scramble.

Abychom ovšem nepovolili příliš krátké scrambly, které by si mohl uživatel
snadno zapamatovat už jen při zamíchání kostky, generujeme stavy tak dlouho,
dokud nenajdeme takový, jehož řešení má alespoň 7 tahů. Podle distribuce počtu
tahů potřebných k vyřešení kostky 2×2×2 [83] pouze necelá 2 % stavů vyžadují
méně než 7 tahů, takže jich nevynecháme příliš velké množství a současně je
velmi nepravděpodobné, že bychom skončili v nekonečné smyčce. Kdybychom
chtěli přístup zlepšit, mohli bychom mít uložený seznam pouze těch stavů, které
vyžadují alespoň 7 tahů, a vybírat pouze z nich, ale takový seznam by zabíral
příliš mnoho místa v paměti.

Generování scramblu tímto způsobem není časově náročné, ale krátká prodleva
mezi stisknutím tlačítka pro nový scramble a zobrazením scramblu je viditelná.
Proto jsme oddělili generování scramblu do separátního vlákna (resp. generování
necháváme provést jako Task ve standardním thread poolu) a spouštíme ho vždy
předčasně (hned po použití předchozího scramblu), aby byl nový scramble již
připraven k použití.

4.4.2 Vytvoření obrázku scramblu
Jak již bylo zmíněno, potomci třídy ScrambleGenerator mají možnost vy-

tvořit obrázek vygenerovaného scramblu a vložit ho do veřejné vlastnosti, aby se
pak mohl použít k zobrazení v uživatelském rozhraní. Každý generátor si sám ur-
čuje, zda obrázek vytváří a jak. Součástí naší implementace aplikace je také třída
CubeScrambleVisualizationGenerator, která umí vytvořit obrázek scramblu
pro kostku libovolných rozměrů (rozměr se určí v parametru konstruktoru).
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CubeScrambleVisualizationGenerator

Nejdůležitější částí třídy je metoda GenerateBitmap, která přijme jako pa-
rametry požadované rozměry a scramble v konkrétním formátu, poté simuluje
tahy na kostce a z výsledného stavu vykreslí bitmapu ve formě SKBitmap pomocí
knihovny SkiaSharp a vrátí ji. Scramble je zadán jako seznam dvojic hodnot,
kde první označuje index tahu a druhá označuje mocnost tahu (jednoduché oto-
čení po směru hodinových ručiček, proti směru hodinových ručiček nebo dvojité
otočení).

Reprezentace kostky

Třída CubeScrambleVisualizationGenerator obsahuje dvourozměrné pole
typu int, které představuje rozloženou síť kostky doplněnou do obdélníku (pro
kostku 3×3×3 znázorněno na obrázku 4.29). Na místech, která patří do sítě
kostky, jsou uloženy hodnoty odpovídající indexům do definovaného pole ba-
rev podle barvy na daném místě kostky. Na ostatních (neplatných místech) je
uložena hodnota -1. Pole barev obsahuje pevně dané barvy standardního barev-
ného schématu používaného pro kostky. Reprezentací kostky v dvourozměrném
poli je pouze 6

10 dat užitečných, ale nadbytečným využitím paměti platíme za
vyšší efektivitu při provádění tahů, které lze snadno zapsat permutacemi hodnot
v síti, a při vykreslování obrázku, které lze zapsat dvěma for cykly (pokud je
na daném místě hodnota -1, nic se nevykreslí, pokud platná hodnota, nakreslí
se čtverec barvou podle hodnoty v poli a na souřadnicích získaných z řídících
proměnných cyklů).

Obrázek 4.29: Dvourozměrné pole použité k reprezentace kostky ve třídě
CubeScrambleVisualizationGenerator – rozložená síť vyřešené kostky 3×3×3
doplněná do obdélníku

Aplikace tahů

Ve třídě CubeScrambleVisualizationGenerator je několik metod pro prove-
dení tahů na kostce (podporovány jsou nejen tahy jedné vrstvy, ale také tahy dvou
vrstev najednou, které se používají pro kostku 4×4×4 a větší) a poté pole dele-
gátů na tyto metody, aby bylo možné jen s využitím indexu tahu zavolat správnou
metodu. Nyní si projdeme způsob, jakým jsou metody pro tahy implementovány.

Na obrázku 4.30 vidíme, jakým způsobem ovlivňují jednotlivé základní tahy po
směru hodinových ručiček síť kostky, a tedy které hodnoty je potřeba permutovat
(pro tahy proti směru a tahy dvou vrstev najednou lze snadno domyslet).
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Obrázek 4.30: Grafické znázornění vlivu jednotlivých základních tahů po směru
hodinových ručiček na síť kostky

Součástí tahů je tedy vždy otočení jedné celé strany v požadovaném směru
a poté permutace několika souvislých bloků hodnot. Vidíme, že pro tah horní
a spodní strany leží tyto bloky dokonce na stejném řádku a pro tahy přední a zadní
strany leží bloky na čtyřech stranách pomyslného čtverce, který doplňují okolní
nevalidní hodnoty, takže bychom mohli permutovat tyto čtyři strany (nevalidní
hodnoty bychom jen nahradili jinými nevalidními hodnotami). Dokonce otočení
celé strany kostky můžeme složit z permutací čtyř stran několika různě velkých
soustředných čtverců.

Ve třídě CubeScrambleVisualizationGenerator definujeme několik pomoc-
ných metod pro provedení tahů:

• RotateFaceClockwise – implementuje otočení celé jedné strany kostky
několikerým voláním následující metody, čímž postupně otáčí jednotlivé
čtverce. Jako parametry získává souřadnice levého horního rohu strany
a délku jedné strany čtverce.

• RotateLayerClockwise – implementuje permutaci čtyř stran čtverce zada-
ného souřadnicemi levého horního rohu a délkou strany po směru hodino-
vých ručiček.

• RotateLayerCounterclockwise – podobně jako předchozí, ale jedná se
o permutaci proti směru hodinových ručiček.

Pomocí těchto metod můžeme kompletně implementovat tahy na přední
a zadní straně kostky (nejprve permutovat celou stranu a poté ještě hodnoty
na obvodu většího čtverce) a navíc tím můžeme zařídit permutace v celé jedné
straně kostky pro všechny tahy. Zbylé části zbylých tahů (tedy permutaci čtyř
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bloků hodnot) můžeme snadno implementovat jediným for cyklem, který pro-
chází jednotlivá místa v bloku a v jedné iteraci permutuje hodnoty na odpovída-
jícím místě mezi všemi čtyřmi bloky.

Implementaci jsme si dále usnadnili také tím, že implementujeme pouze tahy
po směru hodinových ručiček a v případě tahů proti směru provádíme třikrát tahy
po směru.

Využití ve třídách scramble generátorů

Třída CubeScrambleVisualizationGenerator může být využita libovolným
potomkem třídy ScrambleGenerator k vytvoření obrázku scramblu, pokud jsou
potomci schopni předat scramble ve správné reprezentaci. Random sequence ge-
nerátory pro kostky 2×2×2, 3×3×3, a 4×4×4 používají přesně tu samou re-
prezentaci scramblu, takže používají třídu přímočaře. Random state generátor
pro 2×2×2 používá jinou interní reprezentaci, takže aby mohl použít tuto třídu,
převádí v mezikroku posloupnost ze své interní reprezentace na požadovanou re-
prezentaci. V budoucnu by se spíše hodilo vytvořit speciálně pro tento generátor
novou třídu, která by uměla zakreslit obrázek rovnou ze stavu kostky zadaného
souřadnicemi.

Jelikož jsme implementovali vytvoření obrázku pro 3 podporované hlavolamy
a v komponentách pro timer a metronom jsme již popsali, že se obrázky (pokud
jsou k dispozici) zobrazují v SKCanvasView, splnili jsme tak požadavek P12.

4.5 Ostatní
V této sekci si projdeme další implementované části aplikace, které svým úče-

lem nebo zaměřením vybočují z hlavní struktury projektu.

4.5.1 Přehled základních dějů
Pro přehlednost si uvedeme na jednom místě všechny akce zajišťující propojení

a spolupráci všech částí aplikace:

• Aplikace:

– Během inicializace aplikace se získávají seznamy všech hlavolamů
a všech komponent, globálně se zpřístupňují, komponenty se inicia-
lizují a načítají se perzistentně uložená data.

– Během ukončení aplikace se perzistentně ukládají data všech kompo-
nent a obsah vlastnosti Properties objektu aplikace.

• Hlavní menu:

– V inicializaci hlavního menu se vykreslují ikonky všech komponent
nejprve jako nedostupné a poté se některé podle seznamu komponent
zvoleného hlavolamu změní na dostupné.

– Při zobrazení hlavního menu se do nabídky hlavolamů nastaví všechny
dostupné hlavolamy.

98



– Při změně hlavolamu se v hlavním menu nejprve nastaví všechny
ikonky komponent na nedostupné a poté se ty, které podporují nově
zvolený hlavolam, změní na dostupné.

• Komponenty obecně:

– V inicializaci komponenty se získá seznam podporovaných typů hla-
volamu, ze kterého je možné pro jednotlivé hlavolamy získat seznamy
dostupných komponent.

– Při zobrazení komponenty se do nabídky hlavolamů nastaví pouze ty,
které podporuje zvolená komponenta (přičemž je zachován předtím
zvolený hlavolam).

– Na změnu hlavolamu reaguje komponenta prostřednictvím zaregistro-
vaného callbacku, ve kterém může provést, cokoliv potřebuje.

4.5.2 FeatureIconsGenerator
Součástí solution je také pomocný projekt FeatureIconsGenerator, ve kte-

rém jsme implementovali funkce zmíněné v závěru části Svázání komponenty
s ikonkou v menu sekce 3.4.1. Projekt představuje konzolovou aplikaci, s jejíž
pomocí mohou tvůrci rozšiřujících komponent z jedné vzorové ikonky vygenero-
vat dvě vyžadované aplikací uCube pro vizuální odlišení dostupné a nedostupné
komponenty v hlavním menu.

Vstupem je cesta k základní ikonce komponenty, která představuje dostupnou
variantu ikonky. Soubor je poté načten do objektu SKBitmap z knihovny Skia-
Sharp, která je použita pro grafické úpravy, a upraven tak, aby výsledná ikonka
byla pouze v odstínech šedé, trochu zprůhledněná pro vyvolání světlejšího dojmu
a přeškrtnutá dvěma čarami pro zdůraznění nedostupnosti. Původní ikonka je
poté uložena do souboru pod novým názvem, ve kterém je k původnímu přidáno
„_available“, a modifikovaná ikonka je uložena pod původním názvem s přida-
ným „_unavailable“ na konci (na obrázku 4.31 vidíme ukázku vzhledu původní
ikonky metronomu a dvou vygenerovaných ikonek i s přiřazenými jmény). Pokud
tedy byl název původní ikonky stejný jako identifikátor komponenty, pro kterou
ikonka je, jsou názvy výsledných souborů přesně ve tvaru, který je vyžadován
aplikací uCube, a stačí je pouze umístit do správné složky (jak bylo popsáno
v části FeatureImageButton sekce 4.2.3).

Obrázek 4.31: Ukázka vzorové ikonky a dvou z ní vygenerovaných ikonek na
příkladu metronomu (i s uvedenými názvy souborů)

Při vytváření nové bitmapy pro modifikovanou ikonku je nejprve potřeba ji
promazat zavoláním metody Erase. V opačném případě v ní zůstanou náhodná
data z paměti, která mohou být viditelná ve výsledné ikonce (na obrázku 4.32
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jsou viditelné relikty dat z paměti v horní části ikonky). Paměť se nepromazává
zřejmě z důvodu ušetření výkonu v situacích, kdy se do bitmapy kreslí kompletně
nový obsah a původní pozadí tak není vůbec vidět.

Obrázek 4.32: Viditelné pozůstatky hodnot v paměti v horní části bitmapy, která
nebyla na začátku promazána

V programu vyžadujeme, aby soubor, k němuž předáváme cestu, byl ve for-
mátu PNG, jinak skončí s chybou. Abychom totiž poté mohli použít v hlavní
aplikaci jmenné konvence, musí být známa také přípona souboru.

Všechny ikonky komponent použité v aplikaci uCube byly vygenerovány po-
mocí tohoto programu.

4.5.3 ImageResourceExtension
Již v sekci 2.3 jsme zmínili, že abychom mohli zapisovat cestu k obrázkům

ve formě embedded resource také jako hodnotu atributu Source v XAML, mu-
síme vytvořit vlastní markup extension. K tomuto účelu jsme definovali třídu
ImageResourceExtension implementující rozhraní IMarkupExtension, které vy-
nucuje metodu ProvideValue, a označenou atributem s názvem vlastnosti. Sou-
částí třídy je také statická metoda pro získání embedded resource obrázku
ve formě objektu ImageSource. Tato metoda je použita v implementaci
ProvideValue, ale je možné ji použít také samostatně pro nastavení hodnoty
vlastnosti Source odpovídajících prvků v C# kódu.

K implementaci jsme použili příklad kódu z dokumentace Xamarin.Forms [47],
který jsme ovšem rozšířili o použití speciálního obrázku v případě, že původně
zadaný nebyl nalezen mezi embedded resources. Dle originálního chování by se
při nenalezení obrázku jen nic nezobrazilo v uživatelském rozhraní, využitím spe-
ciální ikonky, která je dostatečně vizuálně výrazná, je na první pohled patrné, že
zadaný identifikátor embedded resource je neplatný.

4.5.4 HighlightColor
V sekci 4.2.4 jsme mluvili o definici užitečných barev a stylů pro prvky uži-

vatelského rozhraní v globálních Application.Resources. Jednou z takto za-
definovaných barev je také HighlightColor, jejíž hodnota v každém okamžiku
odpovídá barvě přiřazené k aktuálně zvolenému hlavolamu, a tak se dá použít pro
nastavení barvy různých prvků uživatelského rozhraní, aby byl vzhled aplikace
barevně sladěný s vybraným hlavolamem.

HighlightColor je použita na několika místech v aplikaci:

• jako barva navigačního panelu,
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• ke zvýraznění vybrané záložky v TabbedFeatureContentPage,

• barva ovládacích prvků grafu v komponentách timeru a metronomu,

• barva označených soutěžních kategorií u výpisu seznamu soutěží,

• barva ovládacích prvků stránek s nastavením pro všechny komponenty.

Aktualizaci hodnoty barvy zajišťuje třída HeaderView při každé změně výběru
hlavolamu.

Pro nastavení barvy prvku na hodnotu HighlightColor používáme dyna-
mické styly, čímž se automaticky změní hodnota vlastnosti, kdykoliv se změní
hodnota barvy HighlightColor.

4.5.5 Logování
Pro účely vytváření logů, jak jsme je popsali v sekci 2.9, jsme definovali třídu

NLogHelper s pomocnými statickými metodami pro konfiguraci ze souboru, který
je vložen do projektu jako embedded resource. V konfiguračním souboru definu-
jeme zatím jediný výstup, a to Debugger, který je možné zobrazit pouze v pří-
padě ladění ve vývojovém prostředí. V budoucnu ovšem můžeme snadno dodat
např. výpis do souboru.

V každé třídě, ve které chceme vytvářet logy, definujeme statickou datovou
položku pro instanci loggeru dané třídy a pomocí ní vypisujeme logy různých
úrovní.

4.5.6 Vytížení UI vlákna
Při ladění programu ve vývojovém prostředí se může v ladicím výpisu objevit

hláška „Skipped 34 frames! The application may be doing too much work on its
main thread.“ (případně s jinou číselnou hodnotou). Jelikož to v tuto chvíli není
příliš vysoký počet a problém nastává pouze při zobrazování komponent, ale už
ne během samotného používání, rozhodli jsme se prozatím problém vůbec neřešit.
Teprve v případě, kdy by se stal závažnějším, bychom se pokusili co největší část
práce přesunout do vedlejších vláken a používat embedded resources menších
velikostí, aby nebylo hlavní vlákno tolik zatíženo.

4.5.7 Použitá média
Všechny obrázky použité v aplikaci byly vlastnoručně vytvořené v programu

Inkscape [84] nebo vygenerované pomocným projektem FeatureIconsGenerator.
Stejně tak zvuk metronomu byl námi nahraný.
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5. Možnosti rozšíření
Tato kapitola je věnována především potenciálním autorům nových rozšiřují-

cích funkcí aplikace, kterým předává užitečné rady a návody, ale současně prezen-
tuje splnění cíle C2, v jehož jednotlivých částech jsme požadovali snadné rozšíření
aplikace o nové hlavolamy, generátory scramblů a funkční komponenty. Postupně
si tedy předvedeme, jakým způsobem lze (nejen) tyto části do aplikace dodat.

5.1 Obecná doporučení
Při vytváření nových částí pro aplikaci platí několik obecných doporučení,

která zajistí co nejlepší integraci:

• Využívat co nejvíce globální styly a barvy, které jsou definované
v Application.Resources, aby byl zajištěn jednotný vzhled napříč apli-
kací. Přehled všech dostupných zdrojů je uveden v části Globální data
sekce 5.8.

• Kdykoliv je přepisována metoda (override), zavolat nejprve implementaci
předka. V současné chvíli metody dostupné k přepsání neobsahují žádný
kód, ale kdyby se toto někdy v budoucnu změnilo, bude tímto způsobem
zajištěna kompatibilita.

• Při vytváření libovolných ikonek použít ideálně průhledné pozadí (využívá
se např. pro grafické odlišení aktuální zvolené záložky změnou barvy pozadí
třídy ImageButton).

• Pro nastavení ikonky do vlastnosti Source třídy ImageButton nebo Image
ze C# kódu využít třídu ImageResourceExtension a její metodu
ImageSourceFromResourceOrDefault. Tak bude v případě nenalezení za-
daného zdroje nastavena náhradní ikonka pro výraznější upozornění.

• Podívat se do kapitoly 7, kde se nachází několik postřehů z práce se Xama-
rin.Forms, které mohou být užitečné.

5.2 Nová funkční komponenta
Nová komponenta je do aplikace přidávána jako nová třída reprezentující

hlavní stránku komponenty. Pro tyto stránky jsou dostupné dvě základní
třídy, z nichž je potřeba některou rozšířit – FeatureContentPage pro stránku
s libovolným obsahem nebo TabbedFeatureContentPage pro stránku s možností
přepínat záložkami ve spodní části obrazovky zobrazený obsah. Bez ohledu na
zvoleném předkovi je třeba splnit několik společných kroků při implementaci
komponenty (kroky, které jsou potřeba provést navíc při rozšiřování třídy
TabbedFeatureContentPage jsou uvedeny dále ve zvláštní části):

• Bylo by vhodné dodržet dosavadní strukturu adresářů, tedy ve složce
Features vytvořit vhodně pojmenovanou podsložku pro novou komponentu
a všechny s ní spojené části.
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• Pro komponentu musí být vytvořeny a správně umístěny dvě ikonky. Více
informací o možnosti dodání ikonek je popsáno v části Vytvoření ikonek
komponent této sekce.

• Nové třídě reprezentující komponentu musí být dodán atribut
[Export(typeof(FeatureContentPage))] pro MEF, aby ji bylo možné
najít jako implementaci komponenty. Pro tento atribut je potřeba mít za-
hrnutý jmenný prostor System.Composition.

• Je vhodné nastavit také vlastnost Title, jejíž hodnota se např. na Windows
zobrazuje v navigačním panelu.

• Třída musí mít bezparametrický konstruktor, který volá konstruktor předka
a jako parametr mu předává identifikátor reprezentované komponenty (ide-
álně jen malá písmena s podtržítky, bez mezer a dalších speciálních znaků).

• Je potřeba implementovat metodu GetSupportedPuzzlesIdentifiers,
která vrací v List<string> seznam identifikátorů všech hlavolamů, se kte-
rými umí komponenta pracovat. Pokud komponenta podporuje všechny hla-
volamy, je možné jako návratovou hodnotu zvolit globální seznam všech
identifikátorů App.PuzzleContextIdentifiers.

• Pokud komponenta podporuje více hlavolamů a chtěla by dynamicky reago-
vat na změnu zvoleného hlavolamu, je možné na tuto událost zaregistrovat
callback. Více do detailů je tento mechanismus popsán v části Mechanismus
callbacků sekce 5.8.

• V implementaci metody InitializeDependentProperties_Internal je
potřeba inicializovat všechna data, která jsou závislá na globálně přístup-
ných datech.

• Každá komponenta může dodat stránky s nastavením a se základními in-
formacemi, které se poté zobrazí po stisknutí odpovídajících tlačítek v na-
vigačním panelu. Instance tříd reprezentujících tyto stránky by měly být
dodány do vlastností SettingsPage a InfoPage. Pokud komponenta ne-
chce mít přidruženou některou z těchto stránek, stačí zachovat hodnotu
null a tlačítko v navigačním panelu nebude aktivní.

• Je možné implementovat metody StoreDataPersistently
a LoadPersistentData, pokud komponenta nakládá s daty, která by měla
být uložena perzistentně mezi jednotlivými běhy aplikace. Tyto metody jsou
volány při spuštění a ukončení aplikace (pokud ovšem komponenta vyža-
duje uložení nebo načtení v jiný okamžik, musí toto chování implementovat
sama). Současně může být vhodné uložit také stav nastavení, aby byl při
dalším spuštění obnoven.

Přílohy templates/FeatureTemplate.xaml.cs a přidružený XAML soubor
templates/FeatureTemplate.xaml obsahují již předpřipravenou a okomentova-
nou šablonu pro novou třídu komponenty, která je potomkem třídy
FeatureContentPage. Ukázkovou implementaci v programu lze nalézt ve třídě
PersonalBestsPage.
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Potomek TabbedFeatureContentPage

V případě rozšiřování třídy TabbedFeatureContentPage je potřeba navíc
k výše zmíněným krokům provést několik dalších, které jsou specifické pro práci
se záložkami:

• Musí být implementována metoda GetListOfTabs, která vrací
List<TabButton>, tedy seznam tlačítek, která budou zobrazena v panelu
záložek, spojených s obsahem stránky, který zobrazují. Při vytváření in-
stance třídy TabButton je jí v konstruktoru předána instance tlačítka (může
být Button nebo ImageButton) a instance obsahu.

• Pro jednotlivé obsahy, které jsou vloženy ve stránce a zobrazeny při zvolení
odpovídající záložky, je připravena základní třída TabContentView, kterou
musí všechny třídy reprezentující obsah rozšiřovat:

– Je možné implementovat metodu SetBindings pro navázání
BindableProperty v případě, kdy je všem obsahům nastaven objekt
BindableContext.

– Dále jsou k dispozici metody OnTabContentAppearing
a OnTabContentDisappearing, v jejichž implementacích je možné ošet-
řit události, kdy byl obsah zobrazen (zvolením odpovídající záložky)
nebo naopak schován (zvolením jiné záložky).

• Pomocí metody SetContentGridBindingContext je možné nastavit spo-
lečný BindingContext všem obsahům záložek, např. pokud mají být mezi
všemi sdílena data. Vhodné použití je následovné:

– v metodě InitializeDependentProperties_Internal nastavit
BindingContext všem obsahům,

– v metodě SetBindings všech obsahů navázat vlastnosti
z BindingContext.

• Pomocí metody SetTabsGridBindingContext je možné nastavit společný
BindingContext všem tlačítkům v panelu záložek.

Přílohy templates/TabbedFeatureTemplate.xaml.cs a přidružený XAML
soubor templates/TabbedFeatureTemplate.xaml obsahují již předpřipravenou
a okomentovanou šablonu pro novou třídu komponenty, která je potomkem
TabbedFeatureContentPage. Přílohy templates/TabContentTemplate.xaml.cs
a odpovídající XAML soubor templates/TabContentTemplate.xaml pak obsa-
hují šablonu pro obsah záložky, který je vytvořen jako potomek TabContentView.
Ukázkovou implementaci stránky se záložkami lze nalézt ve třídě TimerPage nebo
MetronomePage. Implementace obsahu záložky je pak obsažena např. ve třídách
TimerView nebo MetronomeView.

Vytvoření ikonek komponent

Každá komponenta má k sobě připojené dvě ikonky, které se poté zobra-
zují v hlavním menu – jedna je použita v případě, kdy je komponenta dostupná
pro právě zvolený hlavolam, druhá, pokud je komponenta nedostupná. Pro tyto
ikonky platí několik pravidel:
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• Musí se jednat o formát PNG.

• Ikonky by měly být ideálně čtvercové, jinak budou zobrazeny ve špatném
poměru stran.

• Je potřeba dodržet zavedené jmenné konvence, ve kterých je zabudován
také identifikátor komponenty, pro kterou dané ikonky jsou:

– jméno [idkomponenty]_available.png pro dostupnou variantu
ikonky,

– jméno [idkomponenty]_unavailable.png pro nedostupnou variantu
ikonky,

– obě ikonky musí být uloženy v adresáři Icons/[idkomponenty] – au-
tomaticky se také označí jako embedded resource.

Pro zjednodušení procesu vytváření ikonek a také sjednocení vzhledu je možné
využít pomocný program FeatureIconsGenerator (spustitelný soubor je přilo-
žen ve složce binaries-utils/FeatureIconsGenerator), jehož implementace je
popsána v sekci 4.5.2. Při jeho použití stačí vytvořit základní variantu ikonky (po-
kud je komponenta dostupná) a pojmenovat ji [idkomponenty].png. Po spuštění
program vyžaduje zadání cesty (se zpětnými lomítky) k této základní ikonce a po
jejím potvrzení do stejného adresáře uloží 2 nové a správně pojmenované ikonky,
které stačí umístit do složky aplikace.

5.3 Podpora již existující funkční komponenty
pro další hlavolam

Pokud bychom chtěli komponentě, která je již součástí aplikace, dodat pod-
poru pro nový hlavolam, neexistuje pro to jednotný postup. Každá komponenta
si může podporu hlavolamů řešit svým způsobem a je tedy potřeba postupovat
dle návrhu komponenty. Někdy může stačit dodat třídu rozšiřující nějaký obecný
základ, jindy může být vyžadován zásah přímo do jádra komponenty.

V námi implementované základní verzi aplikace není potřeba řešit způsob při-
dání podpory pro nový hlavolam, neboť všechny dodané komponenty podporují
buď všechny dostupné hlavolamy, nebo žádné. Kdyby ovšem byly v budoucnu
přidány nové komponenty, záleží čistě na způsobu jejich implementace.

5.4 Nový scramble generátor
Pro představení nového generátoru scramblů pro konkrétní hlavolam stačí

vytvořit třídu, která rozšiřuje ScrambleGenerator a dodržet následující kroky:

• Je vhodné dodržet hierarchii adresářů a umístit soubor s definicí třídy gene-
rátoru do složky PuzzleContext/[idhlavolamu]/ScrambleGenerators.

• Je třeba označit třídu atributem [Export(typeof(ScrambleGenerator))]
pro MEF, aby byla nalezena a zaintegrována do aplikace. Tento atribut je
ze jmenného prostoru System.Composition.
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• Třída musí mít bezparametrický konstruktor, který volá konstruktor předka
a předává mu 2 parametry – název generátoru (zobrazuje se v nabídce, takže
by měl generátor dostatečně jasně popisovat) a identifikátor hlavolamu, pro
který generuje scrambly.

• Musí být implementována metoda GenerateScrambleSequence, jejíž ná-
vratovou hodnotou by měl být nově vygenerovaný scramble. Vedlejším efek-
tem volání může být také vytvoření obrázku scramblu, o čemž budeme mlu-
vit více do detailů v následující části.

Předpřipravená a okomentovaná šablona pro novou třídu scramble generátoru
je k dispozici v příloze templates/ScrambleGeneratorTemplate.cs. Ukázkovou
implementaci v programu lze nalézt ve všech třídách RandomSequenceGenerator
nebo RandomStateGenerator libovolného jmenného prostoru.

Generování obrázku scramblu

Pokud chceme k vygenerovanému scramblu vytvořit také obrázek sítě hla-
volamu, na nějž byl aplikován scramble, je potřeba toto provést v rámci metody
GenerateScrambleSequence třídy ScrambleGenerator. Pro tvorbu obrázku
platí několik pravidel:

• Po ukončení volání musí být obrázek nastaven ve vlastnosti Image.

• Vytvořený obrázek musí být typu SKBitmap.

• Bitmapa by měla mít rozměry určené hodnotami vlastností ImageWidth
a ImageHeight.

• Pro vytvoření obrázku kostky libovolných rozměrů lze využít již hotovou
třídu CubeScrambleVisualizationGenerator, která je do detailů popsána
v sekci 4.4.2:

– Pokud stačí všechny třídou podporované tahy (tahy jednoduchých
a dvojitých vrstev), je možné použít třídu přímo.

– Pokud je potřeba podporovat více tahů, je možné vytvořit potomka
této třídy a implementaci rozšířit o nové tahy.

Ukázkovou implementaci s CubeScrambleVisualizationGenerator lze na-
lézt např. ve třídě RandomSequenceGenerator ve jmenném prostoru
uCube_0.PuzzleContext._222.ScrambleGenerators.

5.5 Nový typ hlavolamu
Každý hlavolam dostupný v aplikaci je reprezentován potomkem třídy

PuzzleTypeContext. Pokud tedy chceme přidat podporu pro nový typ hlavo-
lamu, musíme postupovat podle následujících kroků:

• Musíme vytvořit třídu, která rozšiřuje PuzzleTypeContext (je vhodné do-
držet zavedenou jmennou konvenci, podle které se tyto třídy jmenují
PuzzleTypeContext_[idhlavolamu]).
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• Třídu musíme označit atributem [Export(typeof(PuzzleTypeContext))]
pro MEF, aby mohla být nalezena a přidána do aplikace.

• Třída musí mít bezparametrický konstruktor, který volá konstruktor předka
a předává mu 2 parametry – název typu hlavolamu (čitelný, srozumitelný, je
zobrazován uživateli) a identifikátor hlavolamu (pokud se jedná o oficiální
hlavolam, měl by být shodný s předem zavedenými identifikátory, jejichž
seznam je na konci části Reprezentace hlavolamu a módu sekce 4.2.2).

• Každý hlavolam má definovanou sadu módů skládání v datové položce
modes. Výchozích je 5 – Normal (obyčejné skládání), BLD (poslepu), OH
(jednou rukou), Feet (nohama), Other (obecný mód bez konkrétního pou-
žití). Tento výchozí seznam ovšem můžeme libovolně upravit v konstruktoru
třídy:

– Můžeme do seznamu přidat další názvy módů.
– Můžeme použít zcela nový seznam a dosadit ho do datové položky

modes.

• Do vlastnosti AssignedColor můžeme nastavit barvu přiřazenou hlavo-
lamu, která je poté použita na různých místech aplikace, pokud je tento
hlavolam zvolen.

• Měli bychom vytvořit obrázek hlavolamu a přidat ho do Icons/puzzles/
pod názvem [idhlavolamu].png.

• Pokud jsou některé komponenty připraveny na podporu tohoto nového hla-
volamu, měli bychom se ujistit, že je jeho identifikátor vracen v metodě
GetSupportedPuzzlesIdentifiers dané komponenty.

V příloze templates/PuzzleTemplate.cs nalezneme již předpřipravenou
a okomentovanou šablonu pro novou třídu reprezentující typ hlavolamu, která
je potomkem PuzzleTypeContext. Ukázkovou implementaci v programu lze na-
lézt např. ve třídě PuzzleTypeContext_333.

5.6 Nový mód existujícího hlavolamu
Abychom mohli zavedenému hlavolamu dodat nový mód, musíme ho při-

dat přímo v konstruktoru třídy reprezentující daný hlavolam (potomek třídy
PuzzleTypeContext) do seznamu v datové položce modes. Pokud ovšem chceme,
aby byl mód v seznamu výchozích módů pro všechny hlavolamy, musíme ho přidat
už do společného předka PuzzleTypeContext.

Pro každý mód každého hlavolamu by měl být vytvořen také obrázek, který jej
představuje, a to ve složce Icons/modes. Pojmenován by měl být
[idhlavolamu]-[nazevmodu].png. Tyto obrázky se zobrazují např. v tabulkách
osobních rekordů.
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5.7 Nový exporter/importer výsledků
Do aplikace je možné přidat nový exporter a importer naměřených výsledků

z timeru a metronomu, což lze využít např. pokud bychom chtěli podporovat nový
formát souborů. Pro oba typy byly vytvořeny generické základní třídy, jejichž
typový parametr určuje typ výsledku, se kterým pracují. Potomci těchto tříd tak
rozšiřují konkrétní specializace, kterými určují, zda pracují s časy z timeru (třída
Time) nebo počty tahů z metronomu (třída MoveCount). V separátních částech si
nyní popíšeme kroky vedoucí k jejich vytvoření.

Exporter

Pro vytváření třídy reprezentující nový exporter platí následující pravidla:

• Třída je potomkem konkrétní specializace třídy Exporter<T> – může být
Exporter<Time>, pro výsledky z timeru, nebo Exporter<MoveCount> pro
výsledky z metronomu.

• Soubor s definicí třídy by měl být ideálně umístěný ve složce
Features/Timer/Exporters nebo Features/Metronome/Exporters (dle
typu výsledků, se kterými pracuje).

• Třída musí být označena atributem [Export(typeof(Exporter<Time>))]
nebo [Export(typeof(Exporter<MoveCount>))] (podle typu výsledku)
pro MEF ze jmenného prostoru System.Composition, aby byla nalezena
a zavedena do aplikace.

• Součástí třídy musí být bezparametrický konstruktor, který volá konstruk-
tor předka a předává mu následující 2 parametry:

– Srozumitelný popis daného exporteru, který je zobrazen uživateli v na-
bídce.

– Pole podporovaných módů exportu z výčtového typu ExportModeId,
čímž exporter určuje, jestli výstupní formát může obsahovat více hla-
volamů nebo více módů najednou, a poskytuje uživateli volbu, co vše
se má exportovat. Pokud bude pole prázdné, nebude exporter vůbec
zobrazován v nabídce.

• Třída musí implementovat abstraktní metodu Export_Internal, jejímž pa-
rametrem je zvolený mód exportu. V této metodě musí provést několik
kroků:

– do datové položky generatedContent vygenerovat obsah souboru s vy-
exportovanými výsledky odpovídající módu exportu z parametru,

– do vlastnosti FileName dodat název výsledného souboru (i s příponou),
– v případě jakékoliv chyby nastavit chybovou hlášku do vlastnosti

ErrorMsg a vrátit false, v případě úspěchu naopak vrátit true.

• Samotné vytvoření souboru se zadaným jménem a vložení vygenerovaného
obsahu je zajištěno společným předkem.
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• K naměřeným výsledkům všech hlavolamů a všech módů má třída přístup
z vlastnosti SolveData, ve které používá názvy hlavolamu a módu pro pří-
stup ke konkrétnímu seznamu výsledků.

• Ze základní třídy dědí několik vlastností, které jsou užitečné při implemen-
taci metody pro export:

– CurrentPuzzleName s názvem aktuálního hlavolamu, který může po-
užít jako klíč do SolveData,

– CurrentSessionMode s názvem aktuálního módu, který může použít
také jako klíč pro získání seznamu výsledků,

– CurrentPuzzleContext s instancí potomka třídy PuzzleTypeContext,
která je užitečná pro získání seznamu všech módů aktuálního hlavo-
lamu,

– PuzzleContexts s instancemi potomků třídy PuzzleTypeContext re-
prezentujícími všechny hlavolamy v aplikaci, ze kterých lze získat ná-
zvy všech hlavolamů a všech jejich módů.

• Pro vypsání hodnoty výsledku lze využít metodu ToFormattedString, která
je na typu Time i MoveCount.

Již předpřipravená a okomentovaná šablona třídy pro nový exporter se nachází
v příloze templates/ExporterTemplate.cs. Ukázkovou implementaci lze nalézt
např. ve třídě CSVTimerExporter.

Importer

Pro vytváření třídy reprezentující nový importer platí následující pravidla:

• Třída je potomkem konkrétní specializace třídy Importer<T> – buď
Importer<Time>, pro výsledky do timeru, nebo Importer<MoveCount> pro
import výsledků do metronomu.

• Soubor s definicí třídy by měl být ideálně umístěný ve složce
Features/Timer/Importers nebo Features/Metronome/Importers (dle
typu výsledků, se kterými pracuje).

• Třída musí být označena atributem [Export(typeof(Importer<Time>))]
nebo [Export(typeof(Importer<MoveCount>))] (podle typu výsledku)
pro MEF ze jmenného prostoru System.Composition, aby byla nalezena
a zavedena do aplikace.

• Součástí třídy musí být bezparametrický konstruktor, který volá konstruk-
tor předka a předává mu následující 3 parametry:

– Srozumitelný popis daného importeru, který je zobrazen uživateli v na-
bídce.

– Příponu souborů, se kterými pracuje (malými písmeny, bez tečky). Ta
se pak kontroluje při výběru souboru k importu.
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– Pole podporovaných módů importu z výčtového typu ImportModeId,
čímž importer určuje, jestli načítaný formát může obsahovat více hla-
volamů nebo více módů najednou, a poskytuje uživateli volbu, co vše
se má importovat. Pokud bude pole prázdné, nebude importer vůbec
zobrazován v nabídce.

• Třída musí implementovat abstraktní metodu Import_Internal, jejímž pa-
rametrem je zvolený mód importu a StreamReader z načítaného souboru.
V této metodě musí provést několik kroků:

– Do seznamů výsledků všech hlavolamů a všech módů, ke kterým má
přístup skrze vlastnost SolveData, uložit načtené výsledky ze souboru
odpovídající módu importu z parametru. Seznam výsledků pro kon-
krétní hlavolam a mód získá pomocí jejich názvů, které použije jako
klíče.

– V případě jakékoliv chyby nastavit chybovou hlášku do vlastnosti
ErrorMsg a vrátit false, v případě úspěchu naopak vrátit true.

• Ze základní třídy dědí několik vlastností, které jsou užitečné při implemen-
taci metody pro import:

– CurrentPuzzleName s názvem aktuálního hlavolamu, který může po-
užít pro import výsledků patřících pouze k aktuálnímu hlavolamu,

– CurrentSessionMode s názvem aktuálního módu, který může použít
pro import výsledků patřících pouze k aktuálnímu hlavolamu a aktu-
álnímu módu.

• Pro načtení hodnoty výsledku z textového řetězce lze využít metodu
SetValueFromFormattedString, která je na typu Time i MoveCount.

Součástí přílohy templates/ImporterTemplate.cs je již předpřipravená
a okomentovaná šablona třídy pro nový importer. Ukázkovou implementaci v pro-
gramu lze nalézt např. ve třídě CSVTimerImporter.

5.8 Užitečné zdroje
V této sekci si zmíníme zdroje, které jsou již dostupné v kódu aplikace a dají

se tak využít také při tvorbě dalších funkcí. Mezi ně patří možnost zaregistrování
callbacků na různé události a globálně dostupná data poskytující užitečné infor-
mace nebo definované styly pro sjednocení vzhledu prvků uživatelského rozhraní.

Mechanismus callbacků

Pokud libovolná přidaná část využije schopnost reagovat na změnu hlavolamu
nebo módu, může si na tyto události zaregistrovat callbacky u instance třídy
HeaderView, která je dostupná ze statické vlastnosti App.HeaderView. Lze tak
ovšem provést až ve chvíli, kdy jsou inicializována všechna globální data.

K dispozici jsou 2 callbacky:

• PuzzleTypeChangedCallbacks na změnu hlavolamu,
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• SessionModeChangedCallbacks na změnu módu (vyvolává se také při
změně hlavolamu).

Globální data

Velké množství užitečných dat je globálně dostupných, aby je bylo možné
využít v libovolné části aplikace. Zde uvedeme jejich přehled.

Statické vlastnosti třídy App:

• PuzzleContextDict – Dictionary všech dostupných hlavolamů v podobě
instancí potomků PuzzleTypeContext, kde klíčem je identifikátor hlavo-
lamu.

• PuzzleContextList – List všech dostupných hlavolamů v podobě instancí
potomků PuzzleTypeContext.

• PuzzleContextIdentifiers – List identifikátorů všech dostupných hla-
volamů.

• FeatureImageButtons – List všech dostupných komponent propojených
s jejich 2 variantami ikonek v podobě instancí FeatureImageButton.

• HeaderView – instance třídy HeaderView používaná v celé aplikaci.

Statické vlastnosti třídy HeaderView, jejíž instance se používá v navigačním
panelu pro volbu hlavolamu a módu:

• CurrentPuzzleContext – instance potomka PuzzleTypeContext právě
zvoleného hlavolamu.

• CurrentSessionMode – název právě zvoleného módu.

Definice globálních barev a stylů v připojeném XAML souboru třídy App
(v Application.Resources):

• PageBackgroundColor – barva používaná jako barva pozadí mnohých prvků
uživatelského rozhraní. Při dynamickém navázání je možné změnit hodnotu
z jediného místa (to se dá využít pro nastavení barevných témat aplikace).

• HighlightColor – barva pro zvýraznění různých prvků uživatelského roz-
hraní. Více detailů poskytuje sekce 4.5.4.

• centeredFillLabelStyle – styl pro třídu Label, která vyplňuje celý při-
dělený prostor a má text zarovnaný na střed.

• mediumCenteredFillLabelStyle – styl odvozený od předchozího, nasta-
vuje navíc velikost písma na Medium.

• largeCenteredFillLabelStyle – jako předchozí, ale velikost písma nasta-
vuje na Large.

• infoPageHeadlineStyle – styl pro nadpisy sekcí ve stránkách s informa-
cemi.
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• settingsPageLabelStyle – styl pro popisky jednotlivých voleb ve strán-
kách s nastavením.

• settingsPageSwitchStyle – styl pro instance třídy Switch ve stránkách
s nastavením.

• popupFrameStyle – styl pro třídu Frame použitou k ohraničení všech pop-up
oken.

• popupStackLayoutStyle – styl pro třídu StackLayout použitou pro prvky
všech pop-up oken.

• tabImageButtonStyle – styl pro instance třídy ImageButton, které jsou
použity v panelu záložek stránky.

• tabButtonStyle – styl pro instance třídy Button, které jsou použity v pa-
nelu záložek stránky.

• toolsImageButtonStyle – styl pro instance třídy ImageButton, které jsou
použity k různým nástrojům v horní liště stránek.

• Implicitní styl pro NavigationPage – nastavuje barvu navigačního panelu,
aby odpovídala hodnotě HighlightColor, a barvu textu v něm.
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6. Uživatelská dokumentace
Ještě než si představíme funkce samotné aplikace spolu s návodem, jak je pou-

žívat, uvedeme si, jak aplikaci nainstalovat na systémech Android a Windows 10.

6.1 Instalace
Jelikož se jedná pouze o základní verzi aplikace, která prozatím není určena

pro distribuci ke koncovým uživatelům, nesdílíme ji prostřednictvím obchodů
s aplikacemi, a tudíž je potřeba provést několik kroků navíc, abychom zařízení
připravili na instalaci takto distribuované aplikace.

Instalace na systému Android

V příloze této práce ve složce installation/android se nachází instalační
soubor uCube.apk, který bychom měli nahrát do úložiště zařízení, na kterém
chceme aplikaci nainstalovat. Poté pomocí průzkumníka souborů přímo v zařízení
nalezneme daný soubor (na obrázku 6.1) a vybereme ho – tím se spustí instalace.

Obrázek 6.1: Instalační soubor aplikace zobrazený v průzkumníku souborů na
cílovém zařízení

Obrázek 6.2: Možná bezpečnostní upozornění v průběhu instalace aplikace (zleva
v pravděpodobném pořadí výskytu) – upozornění o blokování aplikací z nezná-
mých zdrojů vlevo, blokování službou Play Protect uprostřed, upozornění antivi-
rovým programem vpravo

Ihned po zahájení instalace se může zobrazit upozornění, že zařízení je nasta-
veno tak, aby blokovalo instalace aplikací z neznámých zdrojů (na obrázku 6.2
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vlevo). Musíme tedy toto změnit v nastavení (přímo u upozornění by mělo být
tlačítko pro přesměrování do nastavení, nebo toto můžeme změnit sami ještě před
zahájením instalace).

V průběhu instalace se může objevit také informace o blokování službou Play
Protect (na obrázku 6.2 uprostřed), která nerozpoznala vývojáře aplikace a tedy
ji nedokáže vyhodnotit jako bezpečnou. Pro pokračování musíme zvolit možnost
aplikaci i přesto nainstalovat. Případně se může stát, že nainstalovaný antivirový
program bude upozorňovat na potenciální nebezpečí (na obrázku 6.2 vpravo),
které je potřeba ignorovat.

Po úspěšné instalaci se zobrazí ikonka aplikace na ploše (na obrázku 6.3)
a poklepáním můžeme aplikaci spustit.

Obrázek 6.3: Ikonka úspěšně nainstalované aplikace na ploše zařízení

Instalace na systému Windows 10

Je potřeba mít na paměti, že verze aplikace pro systém Windows je zatím čistě
experimentální – obsahuje veškeré funkce, ale je třeba vše ještě dostatečně odladit.
Současně je pro úspěšnou instalaci potřeba zajistit, aby byla verze Windows 10
minimálně 1803 a abychom měli práva správce zařízení.

Ještě před samotnou instalací musíme v nastavení Windows zapnout vývojář-
ský mód (cesta k němu je Settings →Update & Security →For developers, kde
poté v sekci Use developer features zvolíme Developer mode).

V příloze této práce se nachází složka installation/win se všemi soubory
potřebnými pro instalaci aplikace. Celý obsah složky bychom tedy měli překopí-
rovat na cílové zařízení.

Nejprve musíme na zařízení nainstalovat certifikát, aby se aplikace stala dů-
věryhodnou a bylo možné ji nainstalovat. Dvojklikem na soubor s certifikátem
uCube_cetificate.cer spustíme instalaci, čímž se otevře okno s podrobněj-
šími informacemi (jako na obrázku 6.4). Stiskneme tlačítko „Install Certificate...“
a otevře se průvodce instalací, ve kterém zvolíme lokaci Local Machine. V dalším
kroku nastavíme, aby se certifikát uložil mezi Trusted Root Certification Autho-
rities, a to pomocí tlačítka „Browse...“, které zobrazí nabídku, a dokončíme in-
stalaci. Obvykle není doporučováno instalovat certifikáty do této skupiny, tento
způsob používáme pouze nyní pro základní verzi aplikace. Až při distribuci vyšší
verze aplikace přímo koncovým uživatelům bychom zvolili obchod s aplikacemi,
kde by aplikace byla zkontrolována a rovnou označena za důvěryhodnou.

Pro instalaci samotné aplikace využijeme soubor uCube_install.appxbundle,
který spustíme v programu App Installer (stačí dvojklikem spustit). Poté se zob-
razí okno (na obrázku 6.5), ve kterém bychom měli vlevo nahoře vidět nápis
„Trusted App“, v opačném případě (při zobrazení „Untrusted App“) jsme ne-
správně nainstalovali certifikát v předchozím kroku. Poté zvolíme tlačítko „Install“
a počkáme, až se aplikace nainstaluje.
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Obrázek 6.4: Okno s informacemi o certifikátu k aplikaci, který je přílohou práce
(soubor uCube_certificate.cer ve složce installation/win)

Obrázek 6.5: Program App Installer připravený pro instalaci aplikace uCube

Úspěšně nainstalovanou aplikaci můžeme spustit z nabídky Start pod názvem
„uCube“ (na obrázku 6.6).

Obrázek 6.6: Úspěšně nainstalovaná aplikace v nabídce Start
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6.2 Základní ovládání
Po spuštění aplikace se zobrazí stránka s hlavním menu jako na obrázku 6.7.

Nejdůležitější částí jsou tlačítka – , pomocí kterých lze spustit jednotlivé do-
stupné nástroje v aplikaci.

Obrázek 6.7: Hlavní menu s označenými hlavními ovládacími prvky

V horní části menu se nachází panel, ve kterém je možné pomocí prvku zvo-
lit hlavolam z nabídky a pomocí prvku zvolit mód, kterým obvykle rozlišujeme
způsob skládání. Volbou hlavolamu říkáme, pro který hlavolam bychom chtěli po-
užívat nástroje v aplikaci, a proto se jím také může ovlivnit, které nástroje jsou
v menu dostupné, protože všechny nástroje nemusí podporovat všechny hlavo-
lamy (např. nástroj je na obrázku 6.7 nedostupný a v aktuální verzi aplikace
ani pro žádný hlavolam dostupný nebude, je uveden pouze jako příklad podpory
nedostupných nástrojů).

Pomocí tlačítka je možné zobrazit stránku s nastavením aplikace a pomocí
tlačítka zobrazit stránku s informacemi o aplikaci.

Všechna tlačítka v panelu jsou dostupná také v libovolném zvoleném nástroji,
přičemž pak budou v nabídce hlavolamů pouze ty, pro které je možné daný nástroj
použít, a stránky s nastavením a s informacemi budou odpovídat právě zvolenému
nástroji.

6.3 Timer
Všechny funkce uvedené v této části můžeme používat v nástroji označeném

na obrázku 6.7, který poskytuje timer pro měření času a různé doprovodné funkce.
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V něm můžeme měnit hlavolam a mód stejně jako v hlavním menu na obrázku 6.7
tlačítky a , které poté ovlivňují, pro který hlavolam a mód měříme čas a vý-
sledky kterého hlavolamu a módu se zobrazí. Stejně jako v hlavním menu můžeme
také tlačítkem v horním panelu zobrazit stránku s nastavením, jejíž výřez vidíme
na obrázku 6.8.

Obrázek 6.8: Výřez ze stránky nastavení nástroje timeru s označenými jednotli-
vými možnostmi

Funkce tohoto nástroje jsou rozděleny do tří záložek (na obrázku 6.9), mezi
kterými lze přepínat na spodní části obrazovky.

Obrázek 6.9: Výřez ze stránky timeru zobrazující 3 záložky a jejich značení v rámci
textu

Skládání hlavolamu na čas

Jestliže chceme používat základní funkce spojené s timerem, tedy měřit čas
skládání hlavolamu, musíme zvolit záložku a poté bude obsah stránky podobný
obrázku 6.10.

Než se pustíme do samotného skládání, je potřeba hlavolam rozmíchat. Proto
se v horní části obrazovky zobrazuje scramble, který je možné přegenerovat tla-
čítkem . Pokud je k dispozici také náhled scramblu (pro některé hlavolamy
prozatím není dostupný), je zobrazen ve spodní části obrazovky. V nastavení na-
víc můžeme volbou určit, zda se má obrázek zobrazovat. Kliknutím na prvek
se zobrazí nabídka různých scramble generátorů pro aktuální hlavolam, z nichž
můžeme některý zvolit a tím měnit způsob, jakým se scrambly generují.

Ještě před spuštěním timeru máme možnost odpočtu inspekce, který můžeme
povolit v nastavení. Pomocí volby nastavíme, zda chceme inspekci používat,
a volbou zvolíme délku inspekce v sekundách. Pokud tedy máme inspekci
zapnutou, bude stránka timeru vypadat podobně jako na obrázku 6.11, kde je
ve středu obrazovky tlačítko , kterým inspekci spustíme. Po spuštění inspekce
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Obrázek 6.10: Nástroj timeru při zvolené první záložce a vypnuté inspekci s ozna-
čenými základními ovládacími prvky

tlačítko zmizí, objeví se tlačítka a pro ovládání timeru a na obrazovce se
bude zobrazovat odpočet.

Abychom zahájili měření času, musíme držet naráz stisknutá tlačítka a po
předem určenou dobu (dá se zvolit v nastavení možností ). Po uplynutí této doby
se zhruba ve středu obrazovky zobrazí zelený nápis „READY!“ jako signalizace,
že jakmile pustíme tlačítka, měření času se spustí. V případě probíhající inspekce
je ovšem potřeba tlačítka pustit ještě před jejím skončením, jinak bude pokus
automaticky označen jako DNF.

K zastavení měření použijeme opět tlačítka a . Jakmile budou obě stisk-
nuta současně, čas se zastaví a zobrazí na obrazovce.

V případě použití aplikace na systému Windows je možné ovládat timer také
na klávesnici. Inspekci spustíme mezerníkem a způsob spuštění a zastavení mě-
ření můžeme zvolit možností v nastavení. Pokud je tato možnost vypnutá,
timer je ovládán pouze mezerníkem (pro spuštění je ovšem stále vyžadováno delší
stisknutí). Při zapnuté možnosti se používají 2 části klávesnice (graficky znázor-
něno na obrázku 6.12), přičemž každá zastupuje jedno z tlačítek a . Je tedy
potřeba stisknout alespoň jednu klávesu z každé části.

Pod naměřeným časem se zobrazují základní statistiky, které jsou po každém
naměřeném výsledku aktualizovány.

118



Obrázek 6.11: Nástroj timeru při zvolené první záložce a zapnuté inspekci s ozna-
čeným tlačítkem pro spuštění odpočtu inspekce

Obrázek 6.12: Rozdělení klávesnice na dvě části pro imitaci ovládání timeru po-
mocí dvou tlačítek

Seznam naměřených časů a práce s nimi

Zvolením záložky lze zobrazit tabulku všech naměřených časů spolu s plo-
voucími průměry Ao5 a Ao12 doplněnou o možnost manipulace s časy. Její podobu
vidíme na obrázku 6.13.

Kliknutím na libovolný čas ze seznamu zobrazíme jeho detaily v okně jako na
obrázku 6.14 vlevo, ve kterém ho také můžeme modifikovat – můžeme změnit hod-
notu času v kolonkách , scramble v kolonce , přidat komentář do kolonky
nebo čas pomocí přepínačů a označit jako +2, nebo DNF. V komentářích
a scramblech bychom se ovšem měli vyvarovat použití různých speciálních znaků
(především znaku pro nový řádek, středníku, tabulátoru a ’&’). Změny potvrdíme
tlačítkem . Navíc můžeme tlačítkem zvolený čas smazat.
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Obrázek 6.13: Nástroj timeru při zvolené druhé záložce zobrazující tabulku všech
naměřených časů s plovoucími průměry Ao5 a Ao12 a umožňující manipulaci
s těmito časy

Obrázek 6.14: Podoba okna pro zobrazení detailů výsledku a jejich modifikaci
vlevo a podoba okna pro manuální zadání výsledku vpravo

V horní části obrazovky pak máme lištu s různými nástroji pro práci se se-
znamem časů:

• Do aplikace můžeme importovat výsledky ze souboru tlačítkem . Po klik-
nutí na něj se zobrazí okno, které vidíme na obrázku 6.15 vlevo. V tomto
okně můžeme zvolit formát vstupního souboru prvkem a jaké všechny
výsledky bychom chtěli ze souboru importovat prvkem . Po kliknutí na
tlačítko můžeme zvolit soubor k importu z úložiště zařízení. Pokud pří-
pona souboru odpovídá zvolenému formátu, aktivuje se tlačítko , kterým
potvrdíme veškeré volby a spustíme import.

• Pokud chceme exportovat výsledky do souboru, použijeme tlačítko , kte-
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rým zobrazíme okno s možnostmi jako na obrázku 6.15 vpravo (pokud
ovšem ještě předtím nebylo aplikaci uděleno oprávnění k přístupu k úložišti,
bude uživatel o toto oprávnění požádán podobně jako na obrázku 6.16).
V něm můžeme zvolit formát výsledného souboru z nabídky a jaké
všechny výsledky chceme do souboru exportovat z nabídky (lze exporto-
vat nejen výsledky z aktuálně zobrazeného seznamu, ale také např. všechny
výsledky ze všech módů aktuálně zvoleného hlavolamu, pokud to umožňuje
zvolený formát). Výběr potvrdíme tlačítkem . Pokud proběhne export
v pořádku, najdeme výsledný soubor ve složce uCube/Exports na systému
Android nebo Downloads/uCube pro systém Windows.

• V případě, kdy chceme do seznamu přidat nový čas bez měření, tak můžeme
učinit tlačítkem (z obrázku 6.13), které zobrazí okno jako na obrázku 6.14
vpravo. Můžeme v něm zadat čas do kolonek , scramble do kolonky ,
komentář do kolonky nebo můžeme čas označit jako +2, nebo DNF přepí-
nači , resp. . V případě +2 výsledku zadáváme do kolonek nenavýšený
čas. Pokud zadáváme také milisekundy, je třeba použít maximálně 3 čís-
lice a v případě použití menšího počtu se zprava doplní nulami na 3 místa.
Všechny zadané údaje potvrdíme tlačítkem .

• Pokud bychom chtěli smazat všechny časy ze seznamu, použijeme tlačítko .

Obrázek 6.15: Podoba okna pro import výsledků vlevo a okna pro export výsledků
vpravo

Obrázek 6.16: Tabulka na systému Android upozorňující na nutnost přidělení
oprávnění k úložišti vlevo (potřebné pro export výsledků) a následně zobrazené
okénko pro udělení tohoto oprávnění vpravo
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Kromě dat zobrazených v tabulce můžeme tlačítkem (z obrázku 6.13) zob-
razit také detailní statistiky a následně je schovat opětovným stisknutím.

Graf výsledků

Pod záložkou se skrývá graf vykreslující všechny naměřené výsledky a také
postupné změny nejlepšího výsledku. Podobu grafu spolu s označenými prvky
vidíme na obrázku 6.17. Pomocí ovládacího prvku můžeme zvolit, kolik po-
sledních výsledků se zobrazí. K dispozici máme také 2 přepínače – přepínačem
můžeme zobrazit plovoucí průměry Ao5 a Ao12 a přepínačem můžeme zobrazit
popisky s časy u jednotlivých bodů grafu.

Obrázek 6.17: Výřez stránky nástroje timeru při zvolené třetí záložce zobrazující
graf všech naměřených časů s dalšími možnostmi zobrazení

6.4 Metronom
Součástí aplikace je také metronom s různými doplňkovými funkcemi, ke kte-

rému se dostaneme výběrem nástroje v hlavním menu (na obrázku 6.7). Stejně
jako v hlavním menu můžeme měnit hlavolam a mód (tlačítky a z ob-
rázku 6.7), se kterým pracujeme, a také zobrazit stránku s nastavením, jejíž výřez
vidíme na obrázku 6.18.

Obrázek 6.18: Výřez ze stránky nastavení nástroje metronomu s označenými jed-
notlivými možnostmi

Veškeré funkce spojené s metronomem jsou rozděleny do tří záložek (na ob-
rázku 6.19), které lze přepínat v panelu záložek ve spodní části obrazovky.
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Obrázek 6.19: Výřez ze stránky metronomu zobrazující 3 záložky a jejich značení
v rámci textu

Základní použití metronomu a měření počtu tahů

Pro zobrazení základních funkcí metronomu musíme mít zvolenou záložku ,
pak uvidíme obrazovku jako na obrázku 6.20.

Obrázek 6.20: Nástroj metronomu při zvolené první záložce s označenými základ-
ními ovládacími prvky

Stejně jako v případě timeru máme v horní části obrazovky k dispozici vygene-
rovaný scramble, s možností vygenerovat nový tlačítkem nebo změnit způsob,
jakým se scramble generuje v nabídce . Navíc pomocí volby ve stránce na-
stavení můžeme rozhodnout, zda se má ve spodní části obrazovky vykreslit také
obrázek scramblu (pokud to aplikace pro zvolený hlavolam umožňuje).

Pro nastavení tempa slouží tlačítka (vyšší tempo) a (nižší tempo).
Pro možnost měření počtu tahů potřebných k vyřešení hlavolamu můžeme

využít tlačítko , které zahájí navýšení čítače na obrazovce s každým tikem
metronomu. Pro ukončení měření použijeme opět tlačítko . Všechny naměřené
výsledky se ukládají podobně jako ty z timeru. Pokud byl na obrazovce již zob-
razen výsledek z předchozího měření, stisknutí tlačítka pro zahájení měření
spustí měření opět od 0.
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Seznam naměřených výsledků a práce s nimi

Všechny uložené výsledky si můžeme zobrazit v přehledné tabulce s doplňu-
jícími funkcemi, což jsme si již detailně zmínili ve stejnojmenné části sekce 6.3
o timeru. Veškeré chování pro výsledky z timeru i metronomu je totožné a nebu-
deme ho tedy znovu opakovat v této části.

Graf výsledků

Možnost zobrazení grafu výsledků, která je stejná pro metronom i timer, byla
již podrobně rozebrána ve stejnojmenné části sekce 6.3. Nebudeme se jí tedy
v této části více věnovat.

6.5 Seznam nadcházejících soutěží
Pro zobrazení seznamu nadcházejících soutěží slouží nástroj v hlavním menu

(na obrázku 6.7) při zvolení první záložky ve spodní části obrazovky. Na ob-
rázku 6.21 vidíme výřez horní části zobrazené stránky obsahující důležité ovládací
prvky.

Obrázek 6.21: Výřez stránky nástroje pro výpis seznamu soutěží s označenými
základními ovládacími prvky

Kliknutím na tlačítko zobrazíme seznam soutěží, podle zadaných kritérií,
která můžeme měnit:

• Prvkem můžeme zobrazit nabídku zemí a vybrat tak, v jaké zemi se mají
konat vypsané soutěže.

• Tlačítkem můžeme zobrazit nabídku soutěžních kategorií (výřez obra-
zovky se zobrazenými kategoriemi vidíme na obrázku 6.22). Kliknutím na
některou z kategorií ji označíme a opětovným kliknutím její označení zru-
šíme. Je možné označit také víc kategorií najednou. Pokud pak tlačítkem
zobrazíme seznam soutěží, budou v něm zobrazeny pouze ty, ve kterých se
dá soutěžit ve všech označených kategoriích.

Po úpravě kritérií musíme znovu vygenerovat výpis soutěží tlačítkem .
Kdykoliv seznam zobrazíme, vypíše se jen menší množství soutěží. Pokud jich

ovšem podle zadaných kritérií bude k dispozici víc, než je vypsáno, zobrazí se
ve spodní části obrazovky tlačítko (označené na obrázku 6.23), kterým můžeme
zobrazit další soutěže.
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Obrázek 6.22: Výřez ze stránky se seznamem soutěží zobrazující nabídku soutěž-
ních kategorií vlevo, přičemž vpravo je několik z nich zvolených (barevně ozna-
čené)

Obrázek 6.23: Seznam nadcházejících soutěží s označeným tlačítkem pro zobrazení
dalších

6.6 Osobní rekordy
Posledním nástrojem, který nám aplikace nabízí, je možnost zobrazit přehled

osobních rekordů (z výsledků z timeru) ze všech hlavolamů a módů na jediném
místě, a to pomocí tlačítka v hlavním menu (na obrázku 6.7). Po kliknutí na
něj se nám zobrazí stránka jako na obrázku 6.24 s několika tabulkami (jednou
pro jeden mód).

Každá tabulka obsahuje několik základních údajů:

• název hlavolamu a módu, pro který zobrazuje statistiky,

• obrázek reprezentující daný hlavolam a mód,

• celkový počet naměřených výsledků,

• nejlepší celkový čas,
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• nejlepší Ao5,

• nejlepší Ao12.

Obrázek 6.24: Zobrazení tabulek s osobními rekordy jednotlivých hlavolamů
a módů (vlevo při nastaveném zobrazení pouze módů s alespoň jedním výsledkem,
vpravo při zobrazení všech módů)

V nastavení (na obrázku 6.25) máme jedinou položku , kterou můžeme zvo-
lit, zda chceme zobrazovat tabulky ke všem hlavolamům a všem módům v apli-
kaci, nebo pouze k těm, pro které byly naměřeny nějaké výsledky a tedy je možné
zobrazit v tabulkách rozumné hodnoty. Pokud po zvolení zobrazení pouze ne-
prázdných módů nezbude žádný mód k zobrazení, zobrazí se místo tabulek nápis,
že nejsou dostupná žádná data k zobrazení.

Obrázek 6.25: Výřez ze stránky nastavení zobrazení osobních rekordů s označe-
nými jednotlivými možnostmi

6.7 UCE formát pro export výsledků
Pro export výsledků z timeru a metronomu je možné použít textový formát

UCE, který byl vytvořen speciálně pro aplikaci uCube, aby byl nejen dobře či-
telný pro uživatele, ale také dobře strojově zpracovatelný. Tento formát umož-
ňuje v jednom souboru ukládat výsledky libovolného množství hlavolamů a jejich
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módů. Podívejme se nyní na obrázek 6.26 s velmi jednoduchou ukázkou formátu,
kde jsou vyznačeny jednotlivé části. Nyní si celý formát zadefinujeme.

Obrázek 6.26: Krátká ukázka základních částí souboru s exporty v textovém
formátu UCE

Na úplně prvním řádku souboru, se značením , je označení nástroje, ze kte-
rého byl soubor vygenerován. Tak je možné interpretovat zapsané výsledky odpo-
vídajícím způsobem. V současné době jsou dvě možnosti – „Metronome“, pokud
jsou výsledky z metronomu, nebo „Timer“, pokud se jedná o výsledky z timeru.

Všechny řádky v souboru, které nejsou důležité při importu výsledků a lze je
tedy přeskočit, začínají znakem ’=’.

Na druhém řádku (v ukázce označeném ) je informace o datu vygenerování
souboru.

Začátek části souboru odpovídající jednomu konkrétnímu hlavolamu je ozna-
čen řádkem, na kterém je celkem čtyřicetkrát znak ’=’ (označený ). Při stro-
jovém zpracování ovšem není potřeba znát přesný počet, neboť se jedná o znak
signalizující nepodstatný řádek (tento řádek je určený pouze pro lepší vizuální
oddělení pro uživatele). Důležitější je následující řádek začínající řetězcem „#
PUZZLE: “, za kterým následuje název hlavolamu (na obrázku je tento řádek
označen ).

Každá část náležející jednomu hlavolamu se může skládat z libovolného po-
čtu částí určených módům. Začátek nového módu je označen řádkem začínajícím
řetězcem „## SESSION MODE: “ následovaným názvem módu (na obrázku
značený ). Všechny následující řádky až do začátku nového módu nebo hlavo-
lamu náleží tomuto módu.
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Informace pro každý mód jsou následně rozděleny ještě do několika menších
částí:

• Řádek označující celkový počet výsledků ve formátu „Solves: [počet] “.

• Řádek s průměrem všech výsledků módu (kromě DNF, které se nezapočí-
távají vůbec), který začíná znakem ’=’, za kterým následuje mezera a poté
samotný průměr ve formátu „Mean: [průměr] “.

• Několik bloků, které se do souboru vepisují pouze v případě, že je pro ně
k dispozici dostatek výsledků a tedy zapisované hodnoty existují:

– Blok s údaji o nejlepším a nejhorším výsledku.
– Blok s průměry tří výsledků.
– Blok s průměry 5 výsledků a průměry Ao5 a následně bloky pro

12, 50 a 100 výsledků v totožném formátu.
– Bloky pro rozšiřující statistiky – průměr posledních 500 a posledních

1000 výsledků.
– Seznam všech výsledků (začínající řádkem a končící až s koncem

ukázky), pokud jsou nějaké k dispozici.

V některých případech (pokud chce uživatel vyexportovat úplně vše) se mohou
do souboru zapsat také módy, které neobsahují žádné výsledky. Pro ty budou
vypsány pouze řádky – , přičemž hodnotou průměru bude „N/A“.

Všechny bloky (na obrázku – ) mají jednotný formát (blok ovšem ob-
sahuje popisovanou část dvakrát, stejně tak případné bloky pro průměry z 12, 50
a 100 výsledků). Všechny jejich řádky začínají znakem ’=’ následovaným mezerou.
První řádek poté označuje, jaké výsledky se zobrazují v daném bloku, a hodnoty
následujících řádků jsou poté odsazeny ještě jedním tabulátorem.

Blok pro nejlepší a nejhorší výsledek začíná řádkem „= Single“ a na násle-
dujících 2 řádcích má za řetězcem „Best: “ hodnotu nejlepšího času a za řetězcem
„Worst: “ hodnotu nejhoršího času.

Blok pro průměry 3 výsledků je označen řádkem „= Mean of 3“, za kterým
následují řádky s řetězci „Last: [průměr] “ pro poslední průměr a „Best: [průměr] “
pro nejlepší průměr.

Blok pro průměry 5 výsledků je rozdělen na dvě části – „= Mean of 5“
obsahující opravdové průměry 5 výsledků a „= Average of 5“ obsahující Ao5
používaný na soutěžích (z 5 výsledků se vyškrtne nejlepší a nejhorší a ze zbylých
3 se spočítá průměr). Obě části mají stejně jako blok 2 hodnoty – „Last: “
a „Best: “ (v tomto pořadí). Naprosto stejně by vypadaly také bloky pro průměry
z 12, 50 a 100 výsledků, jen by byl pozměněn počet výsledků.

Bloky pro průměr z 500 a 1000 výsledků vypadají podobně jako předchozí,
ale nemají řádek pro nejlepší průměr, pouze poslední.

Posledním blokem v části pro jeden mód je seznam všech výsledků. Ten za-
číná řádkem „Solve list:“ (označen ) a na každém dalším řádku je poté jeden
výsledek i se všemi detaily. Řádek má 3 části oddělené jedním tabulátorem – po-
řadové číslo výsledku (podle pořadí měření), samotný výsledek a poté scramble.
Řádky a poskytují příklady takových zápisů. Pokud byl k výsledku přidán
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komentář, je zapsaný v hranatých závorkách hned za hodnotou výsledku (červeně
znázorněno na řádku ).

Kdykoliv se zapisuje hodnota výsledku, je důležité zohlednit také případné +2
nebo DNF. Na řádku vidíme způsob zapsání hodnoty +2, kdy se zapíše již
navýšená hodnota a hned za ní „(+2)“ (na obrázku zeleně zvýrazněno). Způsob
zápisu DNF je vidět na řádku , kde je fialově označena část, která se k výsledku
přidá (výsledný formát tedy je „DNF([hodnota])“). Tímto způsobem je zachována
také původní hodnota výsledku, než jsme jej označili jako DNF. Pokud ovšem
potřebujeme zapsat hodnotu průměru jako DNF, protože některé výsledky jsou
DNF a není možné průměr spočítat, je tento vypsán pouze jako „DNF“, neboť
nelze zapsat také hodnotu. V případě, že některý průměr (nebo nejlepší čas) není
vůbec k dispozici, je vypsáno „N/A“.

Mezi jednotlivými bloky souboru může být libovolný počet prázdných řádků,
ale už ne uvnitř (např. seznam všech výsledků nebude obsahovat prázdné řádky,
všechny řádky průměrů z 5 výsledků budou následovat hned za sebou apod.).

Na všech místech souboru se k oddělení jednotlivých slov používá jedna me-
zera. Jedinou výjimkou je odsazení řádků s hodnotami statistik tabulátorem a od-
dělení jednotlivých částí na řádku s jedním výsledkem v seznamu. Ve scramblu
se také pro oddělení jednotlivých tahů používají mezery. Pokud se ovšem jedná
o scramble pro megaminx, jehož části se oddělují znakem nového řádku pro lepší
čitelnost, je tento znak před zápisem do souboru nahrazen znakem ’&’, aby je-
den výsledek zůstával stále na jednom řádku. Při importu výsledků ze souboru
je tento znak opět nahrazen znakem pro nový řádek.

Všimněme si, že jediné řádky, které nejsou označeny znakem ’=’, jsou řádky
s názvem hlavolamu, názvem módu, počtem výsledků v daném módu a řádky
se seznamem výsledků. Při parsování souboru se tedy čtou pouze jednotlivé vý-
sledky (podle řádku s počtem se kontroluje jejich správný počet a podle hlavolamu
a módu se určí, kam se mají uložit) a zbylé údaje (veškeré průměry) se dopočítají.

V příloze uce_format/timer_export.uce najdeme komplexnější ukázku po-
psaného formátu.
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7. Práce se Xamarin.Forms
V této kapitole si ve stručnosti představíme všechny obtíže, které nás při

implementaci aplikace potkaly, a přidáme několik poznámek k práci se Xama-
rin.Forms, které by mohly být užitečné pro čtenáře se zájmem o jejich pou-
žití. Všechny nastíněné problémy se týkají implementace pro platformu Android,
není-li uvedeno jinak nebo nejedná-li se o obecnou problematiku.

7.1 Technické problémy
Problémy uvedené v této sekci patří mezi nejzávažnější, neboť se v jejich pří-

padě jedná s největší pravděpodobností o chyby ve frameworku Xamarin.Forms
a často nemají skutečné řešení, pouze způsob, jak je obejít nebo minimalizovat
jejich výskyt.

Zarovnání třídy Label

Při použití třídy Label pro zobrazení textu a nastavení zarovnání na střed
(nebo také doprava) se občas stane, že se po specifické akci text i přes nastavené
zarovnání zobrazuje zarovnaný doleva. Mezi námi pozorovanými akcemi, které
problém vyvolávají, je např. uzamčení zařízení a následné odemčení, schování
prvku a následné zviditelnění, zobrazení jiné stránky a návrat zpět, minimalizace
aplikace (zobrazením přehledu všech spuštěných aplikací na zařízení, které to
umožňuje) a následné zobrazení, změna textu ve třídě Label. Chování je ovšem
velmi nepředvídatelné, nenastává vždy po zmíněných akcích.

Mezi místa výskytu v naší aplikaci patří zobrazený scramble v timeru a metro-
nomu, naměřený čas a základní statistiky v timeru, hodnoty v seznamu detailních
statistik a záhlaví seznamu časů v timeru a metronomu, jména soutěžních kate-
gorií ve výběru filtru u seznamu nadcházejících soutěží.

Tento problém byl již několikrát nahlášen [85][86][87] a ačkoliv byl již údajně
vyřešen (ve verzi Xamarin.Forms 3.0.0.482510), stále pro mnohé přetrvává. My
jsme ho detekovali pouze na systému Android, a to při použití Xamarin.Forms
verze 3.4.0.1008975.

Možný způsob, jak problém obejít, je používat pro zarovnání kromě vlast-
nosti HorizontalTextAlignment také HorizontalOptions (některou variantu
s Expand) nebo při zobrazení stránky/obsahu vynutit zarovnání znovu (nejprve
dosadit jinou hodnotu, poté zpět původní). Opětovné vynucení zarovnání bohužel
nefunguje ve všech případech, častěji pomohlo v případě, kdy byl u prvku využit
celý styl (součástí kterého bylo také nastavení zarovnání), při každém zobrazení
změnit celý styl nastavením jiné hodnoty (např. null nebo jiného stylu) a poté
nastavit zpět na původní (tedy měnit celý styl, nejen samotné zarovnání, které
je jeho součástí). Tato změna je ovšem o trochu pomalejší a na kratičký okamžik
je vidět text zarovnaný doleva, než se správně zarovná.

Kombinace výše zmíněných způsobů výrazně snižuje pravděpodobnost výskytu
problému, ale ačkoliv se nám již nepodařilo problém reprodukovat (to ovšem může
souviset také s přechodem na vyšší verzi Xamarin.Forms kvůli řešení některých
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z následujících problémů), nemůžeme s jistotou tvrdit, že byl problém zcela vy-
řešen.

Velikost textu uvnitř třídy Span

Dále jsme pozorovali menší chybu v případě práce se třídou Span. Pokud
jsme třídu Label pomocí vlastnosti FormattedText rozdělili do několika instancí
třídy Span, nastavili hodnotu vlastnosti FontSize pro celý Label a poté do jedné
z instancí třídy Span nastavili písmo na tučné, bylo pro tento Span nastavení ve-
likosti písma ignorováno a použila se výchozí hodnota. Bylo tedy potřeba nasta-
vení FontSize explicitně zopakovat na úrovni třídy Span, aby se velikost písma
správně nastavila.

Obrázky třídy ImageButton

Pokud použijeme instanci třídy ImageButton a nastavíme jí do vlastnosti
Source obrázek, který má zaplnit celou plochu, může se stát, že v některé oka-
mžiky bude menší než dostupný prostor a zarovnaný k levému hornímu rohu.
Toto chování lze někdy pozorovat pouze během stisknutí tlačítka, jindy přetrvává
i po uvolnění. Frekvence jeho výskytu je ovšem velmi proměnlivá. V naší apli-
kaci se problém objevoval nejčastěji v případě tlačítka pro vygenerování nového
scramblu v timeru a metronomu, ale po krátké období v průběhu vývoje jsme ho
nepozorovali dokonce ani tam.

Tento problém byl nahlášen [88], ale zdá se, že byl ve frameworku Xama-
rin.Forms kompletně vyřešen až ve verzi 4.4.0.991864, a to na začátku dubna
2020, kdy je pro nás příliš rizikové v dokončovací fázi vývoje přecházet na vý-
razně vyšší verzi.

Problém zřejmě souvisí s nastavením barvy pozadí prvku ImageButton nebo
umístěním prvku ve StackLayout. Jedinou možností pro nás je pokusit se pro-
blém co nejlépe obejít. V pozdější fázi vývoje aplikace se nám již nepodařilo cho-
vání reprodukovat, aniž bychom si byli vědomi provedení kroků, které by vedly
k jeho potlačení. I přesto jsme u všech instancí, u kterých to bylo možné, nasta-
vili hodnotu vlastnosti Aspect na Fill, což by mohlo podle některých uživatelů
frameworku problém potlačit [88], ale současně to nijak nenarušilo náš dosavadní
návrh uživatelského rozhraní.

Druhým pozorovaných problémem se třídou ImageButton je zvláštní nastavo-
vání zdrojového obrázku v případě UWP. Když při změně hlavolamu v hlavním
menu překreslujeme ikonky komponent (instance třídy ImageButton), aby svým
vzhledem odpovídaly dostupnosti pro aktuální hlavolam, nejprve všechny změ-
níme na nedostupné, poté projdeme všechny ze seznamu dostupných komponent
hlavolamu a těm nastavíme vzhled na dostupnou variantu. V některých případech
se ovšem stane, že tlačítko je aktivní, jeho vzhled odpovídá skutečně dostupné
variantě (ohraničení tlačítka), jen použitý obrázek je stále ten pro nedostupnou
komponentu (popsané chování je znázorněno na obrázku 7.1). Ke všem změnám
parametrů ovšem dochází na stejném místě kódu, ve stejné metodě a v hlavním
vlákně aplikace, ale i přesto jsou viditelné jen některé.

Jako způsob zamezení problému jsme po každé změně vlastností ikonek (po
změně hlavolamu) odebrali všechny tyto instance ze třídy FlexLayout použité
pro jejich zobrazení a poté je tam vložili zpět (pouze pro UWP, na ostatních
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Obrázek 7.1: Ukázka chybného zobrazení nastavených parametrů instancí třídy
ImageButton na UWP – první tlačítko je aktivní, má nastavené ohraničení, re-
prezentuje dostupnou komponentu, ale i přes nastavení obrázku na dostupnou
variantu se zobrazuje nedostupná

platformách není potřeba). Po tomto kroku jsou již zobrazené správně. Zdá se
tedy, že hodnoty vlastností jsou správně nastaveny, jen se správně nezobrazí.

Navigační panel na UWP

Při spuštění aplikace na systému Windows se navigační panel nedokázal svou
velikostí přizpůsobovat velikosti okna, zůstal zcela neměnný. Pokud jsme tedy
okno s aplikací zmenšili, část navigačního panelu (tedy ovládacích prvků, které
jsme do něj vložili) vpravo nebyla vůbec vidět.

Dle GitHub repozitáře Xamarin.Forms [89] by měl být problém již vyřešen
ve verzi Xamarin.Forms 3.5. Jelikož se pro nás nejednalo o příliš zásadní změnu,
zkusili jsme tedy provést upgrade z námi používané verze 3.4.0.1008975 na verzi
3.5.0.129452, která skutečně problém vyřešila a současně jsme nepozorovali výskyt
žádného nového.

Zobrazení dat ve třídě ListView

Při použití třídy ListView pro zobrazení seznamu soutěží jsme na systému
Android pozorovali jev, kdy jednotlivé řádky nebyly dostatečně vysoké, aby byl
vidět celý obsah. Nastavení vlastnosti HasUnevenRows na True problém vyřešilo.
Možným vysvětlením je, že se instance ListView nejprve vykreslovala prázdná
a výška řádku se tak nastavila vzhledem k tomu, ale po naplnění daty zůstala
výška stejná a nijak se nemohla přizpůsobit bez nastavení HasUnevenRows.

Dalším pozorovaným problémem bylo poškození dat zobrazených v ListView
po rychlém přesunu z jednoho konce seznamu na druhý (zobrazeno na obrázku 7.2),
pokud bylo zobrazeno tolik dat, že bylo třeba posouvání (pozorováno v seznamu
časů timeru). Některá data se promíchala mezi jednotlivými řádky (jeden řádek
byl tak složen z dat ze sloupců několika různých řádků), některá data byla oříz-
nuta, takže text nebyl vidět celý. Tento problém byl ovšem pouze při zobrazení –
po vybrání řádku se v něm následně zobrazila správná data.

Dle hlášeného problému v GitHub repozitáři Xamarin.Forms [90] by mělo být
vše v pořádku ve verzi 3.6.0.344457 (ačkoliv poté nebylo řešení problému ještě ně-
jakou dobu vloženo také do verze 4.0). Měli jsme tedy potenciálně dvě možnosti –
mohli jsme ručně donutit ListView k pravidelnému překreslování (pomocí metod
ForceLayout nebo InvalidateLayout v nadřazené třídě Grid) nebo se poku-
sit zvýšit používanou verzi Xamarin.Forms. Rozhodli jsme se provést upgrade
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Obrázek 7.2: Ukázka poškození dat zobrazovaných v ListView po rychlém posunu
seznamu (hodnoty jsou různě proházené a oříznuté)

z verze 3.5.0.129452 na verzi 3.6.0.344457, který skutečně problém vyřešil, ale
nyní již není posouvání vyšší rychlostí plynulé (je možné, že problém byl vyřešen
vynucením pravidelného překreslování, které pak negativně ovlivňuje výkon).

7.2 Mezery a nedostatky
Problémy nastíněné v této sekci představují spíše různé komplikace, na které

jsme během vývoje narazili, než chyby frameworku. Obvykle se jedná o způsoby,
jak nahradit chybějící podporu pro něco, nebo o popis nepříliš intuitivních řešení.

Nastavení ikonky aplikace pro systém Android

Součástí požadavku P4 bylo vytvoření a nastavení ikonky aplikace pro systém
Android. V projektu uCube_0.Android ve složce Resources se nachází složky,
jejichž název začíná slovem mipmap, pro různé velikosti ikonky. Při nahrazení
icon.png ve všech těchto složkách a nastavení ve vlastnostech projektu (upra-
vujících Android manifest), aby ikonka aplikace byla @mipmap/icon, se ovšem
změna neprojevila a po instalaci na zařízení měla aplikace výchozí ikonku s lo-
gem Xamarin.Forms.

Zpozorovali jsme, že ve složce mipmap-anydpi-v26 je ve dvou obsažených sou-
borech zmíněno @mipmap/launcher_foreground, a tedy se jako ikonka ve sku-
tečnosti používá soubor launcher_foreground.png, ne icon.png. Po nahrazení
všech 5 různých velikostí ve všech mipmap složkách a nastavení ikonky ve vlast-
nostech projektu na @mipmap/launcher_foreground se již ikonka aplikace po
instalaci na zařízení zobrazila změněna.
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Na tomto místě rovnou zmíníme, jak vznikla výsledná podoba ikonky apli-
kace, která je vidět na obrázku 7.3. Jedná se o písmeno ’U’ vytvořené z modrých
samolepek na jedné straně Rubikovy kostky, přičemž okolní samolepky tvořící
pozadí jsou bílé. Tímto způsobem vizuálně zpracováváme název aplikace (tedy
„U Cube“ vzniklé zkrácením „You Cube“).

Obrázek 7.3: Ikonka aplikace uCube pro systém Android

Label s událostí kliknutí

Pokud chceme zobrazit text, který reaguje na kliknutí, ale nechceme použít
přímo třídu Button, spíše Label, nemáme přímočarou možnost, jak na událost
kliknutí reagovat (třída Label nemá události Pressed nebo Clicked). Můžeme
ovšem ke třídě Label přidat TapGestureRecognizer a tomu přidat obsluhu udá-
losti Tapped. Výhodou také je, že tímto způsobem můžeme zvolit, kolik požadu-
jeme kliknutí rychle za sebou, aby se obsluha vyvolala.

V naší aplikaci využíváme TapGestureRecognizer pro detekci kliknutí při
výběru soutěžních kategorií k filtrování soutěží. Soutěžní kategorie vypisujeme
pomocí třídy EventSelectLabel, která je potomkem třídy Label.

Zdroj dat a překreslení ListView

Abychom mohli zobrazit data ve třídě ListView, musíme je dodat do vlast-
nosti ItemsSource. Pokud ovšem tato data nějakým způsobem změníme (např. do
kolekce přidáme další prvky), tato změna nebude v ListView zobrazena, musíme
zdroj dat nastavit znovu. Nestačí ovšem pouze do ItemsSource znovu přiřadit
stejnou kolekci, protože pak dojde k optimalizaci a přiřazení se vynechá. Nejprve
je potřeba dosadit jinou hodnotu, např. null, a poté vrátit zpět původní zdroj
dat.

Pokud používáme ListView s více daty (již kolem 50 řádků) a zakrýváme
některý okolní prvek (nastavením vlastnosti IsVisible) takovým způsobem, že
je potřeba přesunout ListView do nově uvolněného místa, pozorujeme krátkou
časovou prodlevu mezi uvolněním místa a přesunutím ListView. V naší aplikaci
se to týká případu, kdy máme v timeru zobrazené detailní statistiky a po jejich
schování se ListView s naměřenými časy pod nimi musí přesunout do vzniklého
prostoru. Prodleva ovšem není neúnosně dlouhá a současně nepozorujeme její
prodloužení s větším množstvím dat (kolem 500 položek).

Minimum a maximum třídy Slider

Pokud pracujeme se třídou Slider a z nějakého důvodu nám dává smysl na-
stavit vlastnosti Minimum a Maximum obě na stejnou hodnotu, aby se Slider nedal
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vůbec posouvat, není to možné. V našem případě bychom to využili u zobrazení
grafu výsledků v timeru a metronomu, pokud nejsou k dispozici žádné výsledky
a tedy se nedá nastavit počet posledních výsledků, které mají být v grafu zob-
razeny. Místo toho musíme tento případ řešit zvlášť a celý Slider deaktivovat
vlastností IsEnabled.

Tabulky s ohraničením

Obzvláště nepříjemnou komplikací v Xamarin.Forms je vytváření tabulky
s ohraničením, protože třída Grid pro něj nemá žádnou vlastnost (např. vlast-
nost Border jako v případě třídy ImageButton). Abychom tedy dosáhli zobrazení
ohraničení, musíme nastavit BackgroundColor na požadovanou barvu ohrani-
čení, Padding, RowSpacing a ColumnSpacing na požadovanou šířku ohraničení
a BackgroundColor všech prvků v buňkách tabulky na barvu pozadí stránky.

Problém ovšem nastává, pokud prvek (např. instance třídy Image) nevyplňuje
celou buňku tabulky. V takovém případě je zbylý prostor vyplněn barvou ohra-
ničení (ve skutečnosti barvou pozadí). Můžeme ovšem celý tento prvek zabalit
do ContentView, kterému nastavíme BackgroundColor na barvu pozadí stránky
a který bude vyplňovat celý prostor. Stejně bychom postupovali také u textu
ve třídě Label, u kterého bychom chtěli, aby byl kousek odsazený od levé strany
buňky. Kdybychom mu totiž nastavili vlastnost Margin, opět by se tento pro-
stor vyplnil barvou ohraničení. Místo toho tedy vložíme Label do ContentView
a tomu nastavíme vlastnost Padding, abychom text odsadili.

V naší aplikaci využíváme tabulku s ohraničením pro zobrazení osobních re-
kordů v jednotlivých hlavolamech.

Absence třídy CheckBox

Dlouhou dobu v Xamarin.Forms chyběla třída CheckBox (zřejmě protože pro
ni neexistuje nativní komponenta na každé cílové platformě), byla přidána teprve
ve verzi 4.1. Do té doby bylo možné použít Switch jako náhradu v mnohých
situacích, ale tato třída nepředstavuje sémanticky to samé – také se přepíná mezi
dvěma stavy, ale více naznačuje zapnutí/vypnutí než zvolení (na UWP se u něj
dokonce zobrazuje nápis „on/off“).

V naší aplikaci bychom CheckBox mohli využít pro výběr soutěžních kategorií
ve filtru nadcházejících soutěží. Jelikož by ale přechod z námi právě používané
verze Xamarin.Forms na verzi 4.1 představoval příliš velký skok, který by tak byl
riskantní, a třída Switch by neodpovídala námi požadované sémantice, rozhodli
jsme se vytvořit vlastní ovládací prvek. Tím je třída EventSelectLabel, potomek
třídy Label, které můžeme pomocí TapGestureRecognizer přidat schopnost re-
agovat na kliknutí (popsáno v části Label s událostí kliknutí ). Po kliknutí se tedy
může změnit vzhled pro vizuální reprezentaci označení (změna barvy pozadí, vý-
raznější text) a po opětovném kliknutí se vzhled změní zpět. Výsledná podoba je
vidět na obrázku 7.4.
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Obrázek 7.4: Výřez ze stránky komponenty pro výpis nadcházejících soutěží zob-
razující výběr soutěžních kategorií (příklad provedení bez třídy CheckBox)

Deaktivovaný ImageButton

Jestliže používáme třídu ImageButton a její instanci deaktivujeme vlastností
IsEnabled, na systému Windows je tato instance vizuálně odlišena, aby bylo
poznat, že není aktivní, ale na systému Android má naprosto stejný vzhled jako
aktivní tlačítko. Tak nelze na první pohled poznat, které tlačítko je aktivní a v ně-
kterých případech tedy ani to, zda jen reakce na stisknutí dlouho trvá, nebo se
ani žádná nevyvolá. V naší aplikaci se to týká především tlačítek pro stránky
s nastavením a s informacemi v navigačním panelu, která jsou neaktivní, pokud
zobrazená komponenta tyto stránky nemá přiřazené. V tuto chvíli jsme nepro-
vedli žádné kroky k vyřešení, ale pokud bychom tedy chtěli takové chování, museli
bychom si ho implementovat sami (např. nastavením šedého podbarvení).

Zarovnání textu ve třídě Picker

V Xamarin.Forms není možné ze společného kódu pro všechny cílové plat-
formy zarovnat text zvolené položky ve třídě Picker na střed. K dosažení tako-
vého výsledku bychom museli definovat chování zvlášť na každé platformě pomocí
vlastního rendereru.

7.3 Další poznámky
V této sekci si nakonec zmíníme ještě několik užitečných tipů pro práci se Xa-

marin.Forms.

Třída ListView

Při práci se třídou ListView je potřeba rozlišovat její 2 události – ItemTapped
a ItemSelected. První zmíněná, ItemTapped, se vyvolá při každém kliknutí
na některou z položek seznamu, ale ItemSelected se vyvolá pouze v případě,
kdy byla zvolena jiná položka ListView než předtím. Dvojí poklepání na jednu
položku tedy vyvolá dvě události ItemTapped, ale pouze jednu ItemSelected
(a to ještě pouze pokud tato položka nebyla zvolena již před dvěma poklepáními,
v opačném případě nedojde ani k jedné události ItemSelected).

Oddělovače

Pro přehledné uspořádání uživatelského rozhraní by se mohly hodit horizon-
tální nebo vertikální oddělovače v podobě čar. Ty je možno vytvořit s využitím
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třídy BoxView, které nastavíme požadovanou barvu a výšku/šířku nastavíme na
hodnotu 1.

Definice stylů

Abychom si usnadnili práci s nastavováním stejného vzhledu několika prv-
kům uživatelského rozhraní, je velmi užitečné definovat styly [91] (sada několika
vlastností a jejich hodnot) a prvkům nastavovat přímo ty. Použít můžeme styly
implicitní, kterým specifikujeme cílovou třídu a styly se aplikují automaticky na
každou použitou instanci této třídy, nebo explicitní, které jsou pojmenované a jed-
notlivým prvkům je tak nastavujeme pomocí jména. Také je vhodné definovat
globální styly v Application.Resources, které jsou poté dostupné odkudkoliv.
V některých případech můžeme využít i dědičnost stylů, abychom zabránili čas-
tému opakování, a odvozovat jeden styl od druhého. Dále mohou být užitečné
dynamické styly, při jejichž použití prvky dynamicky reagují na změny hodnot
vlastností stylu.

137



8. Závěr
V závěrečné části této práce zhodnotíme, zda a jakým způsobem se nám poda-

řilo splnit požadavky ze sekce 1.4 a cíle ze sekce 1.5, a také uvedeme další rozšíření
nad rámec této práce, která bychom chtěli do aplikace v budoucnu přidat.

8.1 Shrnutí a zhodnocení
Výstupem práce je aplikace pro mobilní telefony se systémem Android zamě-

řená na speedcubing, která splňuje všechny stanovené cíle a požadavky.
V kapitole 4 jsme se věnovali popisu aktuálního stavu aplikace z pohledu

vývoje a uvedli jsme všechny zahrnuté funkce. Z popisu vyplývá, že jsme splnili
všechny vytyčené požadavky:

• aplikace se skládá z několika oddělených komponent (P1),

• aplikace podporuje několik oficiálních hlavolamů a pro každý rozlišuje ně-
kolik módů (P2 a P3),

• aplikaci jsme dodali ikonku, se kterou se zobrazuje po instalaci na zaří-
zení se systémem Android a pomocí které může být snadno odlišitelná od
konkurenčních aplikací v obchodech s mobilními aplikacemi (P4),

• v aplikaci je na výběr několik generátorů scramblů, přičemž pro každý hla-
volam je k dispozici alespoň jeden a pro hlavolam 2×2×2 jsme přidali také
random state generátor (P21–P23),

• všechny komponenty obsahují požadované funkce (P5–P20, P24–P28).

Nyní si popíšeme způsob, jakým jsme splnili všechny stanovené cíle:

C1 Vytvořit aplikaci uCube pro mobilní telefony splňující vytyčené požadavky
P1–P28. – Splnění je popsáno výše.

C2 Aplikace bude snadno rozšiřitelná, tedy bude umožňovat: snadné přidání
podpory pro nové druhy hlavolamů, snadné přidání nových generátorů scram-
blů, snadné přidání nové funkční komponenty. – Pro umožnění snadné rozši-
řitelnosti jsme využili knihovnu MEF, a tedy stačí pro nově přidávanou část
definovat třídu se správným atributem a odpovídajícím předkem, jak bylo
do detailů popsáno v kapitole 5, která se celá věnuje možné rozšiřitelnosti.

C3 Cílovou platformou aplikace bude systém Android. – K implementaci jsme
využili framework Xamsrin.Forms, který umožňuje tvorbu aplikací pro sys-
tém Android, a současně jsme v průběhu vývoje vše neustále testovali na
zařízení se systémem Android, abychom zajistili stoprocentní funkcionalitu.

C4 Aplikace bude umožňovat snadnou budoucí portabilitu na jiné cílové plat-
formy. – Díky využití Xamarin.Forms máme zajištěnou portabilitu na sys-
témy iOS a Windows. Abychom se o tom ovšem ujistili, při vývoji pro
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systém Android jsme paralelně vytvářeli také experimentální verzi pro Win-
dows (většinou jsme používali sdílený kód, tedy bylo potřeba doplnit pouze
platformně specifické chování jako ovládání z klávesnice a ukládání souborů
na vhodné místo). Ačkoliv jsme narazili na pár komplikací (popsáno v kapi-
tole 7), podařilo se nám veškeré funkce zprovoznit také pro Windows, pouze
je potřeba na několika místech odladit vzhled aplikace, neboť je potřeba vzít
v úvahu odlišné typické rozlišení obrazovky.

Použití frameworku Xamarin.Forms se nám vcelku osvědčilo, až na několik
komplikací zmíněných v kapitole 7. Bylo by ovšem vhodné v budoucnu celou
aplikaci přemigrovat na nejvyšší dostupnou stabilní verzí, ve které je již mnoho
chyb opraveno.

8.2 Budoucí plány
V budoucnu bychom chtěli navázat na výstup této práce a doplnit aplikaci

o další užitečné funkce, které se do základní verze již nedostaly:

• obecné:

– podporovat více cílových platforem s plnou funkcionalitou, ale také
odladěným vzhledem,

– přidat podporu minimálně pro všechny oficiální hlavolamy (včetně
scramble generátorů, obrázků scramblů apod.),

– dát uživateli možnost vytvořit vlastní mód skládání (a při importu
všech dat ze souboru neznámé módy automaticky přidat do aplikace),

– obsah stránek s nastavením a s informacemi jednotlivých komponent
přizpůsobovat platformě, na které aplikace běží,

– barevně kódovat jednotlivé vrstvy v posloupnostech tahů (scrambly,
algoritmy),

– podporovat různé orientace zařízení,
– přidat nabídku různých barevných témat,

• scramble generátory:

– vytvářet scrambly pro všechny hlavolamy podle stejných pravidel jako
na soutěžích – random state pro 3×3×3, pyraminx, square-1 a skewb,

– přidat možnost nastavit barevné schéma hlavolamu pro obrázek scram-
blu,

– umožnit zkopírování právě zobrazeného scramblu do schránky,

• timer:

– přidat možnost zvukového upozornění v 8 a 12 sekundách inspekce,
– podporovat také měření rozdělené do několika fází (např. pro měření

délky jednotlivých fází metody) s možností nastavit počet fází,
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– ukládat výsledky společně s časem a datem,
– přidat možnost vyhledávat v komentářích výsledků,
– doplnit aplikaci o export do více formátů, které jsou navíc kompatibilní

s jinými timery,
– přidat více možností exportu (zda exportovat již dříve vyexportované

výsledky, vymazat výsledky po exportu apod.) a importu (možnost
zvolit, zda importované časy mají nahradit časy v aplikaci, nebo se
k nim mají přidat),

– grafu výsledků přidat možnost zvolit konkrétní bod a zobrazit k němu
detaily a také zobrazit časy z konkrétního intervalu (nejen určitý počet
posledních výsledků),

– promyslet a implementovat způsob, jakým zakreslovat v grafu vý-
sledky, které jsou DNF (momentálně nejsou ošetřované nijak zvlášť,
vykresluje se jejich pravá hodnota, i když může být nulová), aby to
pro uživatele bylo co nejintuitivnější,

• soutěže a rekordy:

– po zvolení soutěže ze seznamu zobrazit URL vedoucí na stránku WCA
pro více informací,

– přidat možnost zadat datum, od kterého se budou soutěže vyhledávat,
– zobrazovat také aktuální světové, kontinentální a národní rekordy spolu

se jmény jejich držitelů,
– zavést systém notifikací na nové soutěže (s možností zvolit pouze ně-

které země),
– přidat také možnost zobrazit oficiální pravidla soutěží od WCA,

• interaktivní 3D modely hlavolamů:

– přidat možnost manipulovat s nimi, provádět na nich tahy,
– s možností zamíchání hlavolamu,
– nápověda pro optimální řešení konkrétní fáze metody skládání,
– tlačítko pro složení hlavolamu,
– výukový režim,

• nástroje pro trénink konkrétních fází metody skládání hlavolamu,

• databáze algoritmů s následujícími možnostmi:

– vytvářet vlastní kategorie a podkategorie algoritmů (do určité hloubky),
– vytvářet vlastní algoritmy a přidávat k nim obrázek stavu (byl by

k dispozici jednoduchý editor s možností zvolit některý z úhlů pohledu
na hlavolam a obarvení jednotlivých ploch),

– přidat k jednomu stavu více algoritmů,
– zvolit algoritmus a zobrazit 3D model hlavolamu se zobrazenou sek-

vencí tahů algoritmu – umožňovalo by rovnou si algoritmus vyzkoušet,
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– označit algoritmy jako naučené nebo oblíbené, přidat jim různé štítky
(obtížnost, fáze metody, metoda a další) a podle nich algoritmy filtro-
vat,

– generovat PDF s vybranými algoritmy,

• zavést uživatelské účty a možnost synchronizace mezi zařízeními,

• přidat komponentu s kalendářem, ve kterém by se zvýrazňovaly dny, kdy
byla aplikace použita (různými barvami podle typu hlavolamu a délky nebo
intenzity tréninku), a také by měl uživatel možnost zanést do kalendáře
různé události (tréninkový plán, soutěže) s notifikacemi,

• podporovat více jazyků.
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Přílohy
Přehled elektronických příloh

.
binaries-utils – spustitelné soubory pomocných programů

FeatureIconsGenerator – soubory pro pomocný program
generující ikonky komponent v aplikaci

installation – instalační balíčky aplikace
android – balíček pro systém Android
win – všechna potřebná data pro instalaci experimentální
verze UWP aplikace pro systém Windows 10

src – adresář se zdrojovými kódy implementace práce
CountryGenerator – pomocný projekt pro vygenerování
seznamu zemí a slovníku mapování ISO kódu na název
FeatureIconsGenerator – pomocný projekt pro vygenerování
ikonek komponent
MovesAndPruningTablesGenerator – pomocný projekt
generující tabulky pro random state scramble generátor
hlavolamu 2×2×2
uCube_0 – zdrojové kódy samotné aplikace uCube

uCube_0 – společný projekt pro všechny cílové platformy
uCube_0.Android – kód specifický pro platformu Android
uCube_0.iOS – kód specifický pro platformu iOS (pro
budoucí využití)
uCube_0.UWP – kód specifický pro platformu Windows

uCube_0.sln – solution pro Visual Studio 2017 se všemi
výše zmíněnými projekty

templates – adresář s připravenými okomentovanými šablonami
pro třídy reprezentující různé části, o které lze aplikaci
rozšířit
tex – adresář obsahující zdrojové soubory textu práce pro LATEX

cs – samotné .tex soubory
img – obrázky použité v práci

uce_format – adresář s ukázkovým souborem ve formátu UCE
(formát specifický pro aplikaci uCube, ve kterém se ukládají
exporty naměřených výsledků), který se dá použít pro nahrání
smysluplných dat při testování aplikace
prace.pdf – soubor obsahující text práce ve formátu PDF/A
README.txt – soubor popisující strukturu elektronických
příloh
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