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Abstrakt

Název práce: Účetní software pro OS X
Autor: Kryštof Váša
Katedra (ústav): Katedra softwarového inženýrstvi
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Miroslav Novotný
E-mail vedoucího: novotny@ksi.mff.cuni.cz

Abstrakt: Tato práce je implementací daňové evidence (původně nazývané 
jednoduché účetnictví), primárně určené pro platformu MacOS X. Prezentuje se 
uživatelsky přívětivým rozhraním, má podporu pro tisk faktur, přehledů příjmů, 
výdajů, DPH.  Obsahuje moduly pro vystavování faktur, práci s bankovními výpisy, 
modul Pokladna, knihu jízd, sklad, podporuje import i export jednotlivých záznamů. 
Je zaměřena hlavně na menší firmy a živnostníky. Není určeno, aby sloužilo 
profesionálním účetním. Jádro je napsáno v jazyku C++ a uživatelské rozhraní v 
jazyku Objective-C (framework Cocoa), tedy pod MacOS X běhá zcela nativně. 

Klíčová slova: účetnictví, MacOS X, daňová evidence, fakturace

Title: Accounting software for OS X
Author: Kryštof Váša
Department: Department of Software Engineering
Supervisor: Mgr. Miroslav Novotný
Supervisorʼs e-mail address: novotny@ksi.mff.cuni.cz

Abstract: This work implements a tax management application target primarily 
for  the MacOS X platform. It focuses on a user-friendly interface and supports 
custom invoice printing, printing of income, expense, VAT overviews. It includes 
modules for invoicing, cataloguing bank statements, has a Cashier module, a 
modules to keep  track of your business trips, storage, it supports both import and 
export of the records. It is targeted for smaller businesses and tradesmen. It is not 
meant to be used by professional accountants. The core is written in C++, the UI in 
Objective-C (framework Cocoa), hence it runs natively on MacOS X.

Keywords: accounting, MacOS X, tax management, invoicing
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1  Úvod
! Účetnictví na platformě MacOS kupodivu již od prvních počátků počítačové 
éry  v České republice bylo dost - na počátku 90. let podporovala Abra [1] vývoj 
účetnictví pro MacOS, avšak v druhé polovině dekády od této podpory upustila. 
Existovalo i několik dalších programů, většinou napsaných v prostředí 4D [2].
) S příchodem nového milenia a MacOS X nastal problém pro dané tituly 
se  rychle adaptovat, jelikož nebyly  psány  primárně pro tuto platformu a byly zcela 
závislé na multiplatformních vývojových prostředích, kterým trvalo velmi dlouho 
(a  ne  všem se to doposud podařilo) přeportovat jejich prostředí z prehistorického 
Carbonu [3] do moderního Cocoa [4]. Výsledkem jsou nestandardní uživatelská 
rozhraní, špatná podpora Unicode a různé další problémy.
) Již před pár lety jsem si řekl, že by  bylo zasluhující tuto díru “zaplnit” a začal 
jsem pracovat na projektu Xúčto [5] ve vývojovém prostředí REALBasic [6], což jsem 
brzy zjistil, že byl kámen úrazu, na kterém troskotají ostatní současná účetnictví.
) V rámci bakalářské práce jsem si tedy předsevzal začít zcela od začátku - 
naprogramovat účetnictví pro OS X, které bude nativní (napsané v Objective-C 
pomocí frameworku Cocoa).
) Dalším bodem, který je vytýkán účetnictvím všeobecně, je jejich 
nesrozumitelnost obyčejnému smrtelníkovi. Pokusil jsem se tedy vytvořit účetnictví, 
které je “user-friendly”, nepřekypuje funkčností, kterou by využívala pouze hrst 
uživatelů a pro valnou většinu by to byla ta “šedá zóna, na kterou je lepší nesahat, 
aby to nepřestalo fungovat”.
) Cílem UctoX je vytvořit prostředí pro živnostníky a menší firmy, aby mohli vést 
své účetnictví bez konstaního přemýšlení, jakou hodnotu do jakého pole zapsat, 
co kde kliknout.
) Kapitola 2 pojednává o existujících implementacích účetnictví pro platformu 
OS X, která jsou stále vyvíjena, či alespoň podporována v současné době.
) Další kapitola (3) pokrývá uživatelskou dokumentaci, kde seznamuje uživatele 
s prací v účetnictví, obsahuje různé tipy, které mohou usnadnit práci.
) Čtvrtá kapitola dává náhled dovnitř motoru účetnictví - po jejím přečtení by 
měl být libovolný  programátor seznámen s tím, jak účetnictví funguje uvnitř a být 
schopen ve vývoji pokračovat.
) Předposlední kapitola shrnuje přínos účetnictví pro platformu a nastinuje, jaké 
další funkce by se daly přidat.
) Na závěr jsou uvedeny odkazy na prameny, ze kterých bylo čerpáno. Příloha 
A popisuje obsah přiloženého DVD. Zdroje ikon v UI a seznam použitého cizího kódu 
je uveden v Příloze B. 
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2  Existující implementace
) Jak již bylo řečeno v úvodu, účetnictví pro MacOS X několik již existuje. 
Uvedu zde tři programy a jeden doplňující způsob  provozování účetnictví pod OS X 
a jejich stručné porovnání s UctoX.

2.1 WinStorm [7]
) Nově (od verze 10) je účetnictví WinStorm i ve verzi pro OS X (a Linux). Již 
z prvních otisků obrazovky  je vidět, že jde o aplikaci psanou v prostředí Java, což 
pro uživatele znamená nestandardní kontrolky i jejich chování.
) Zároveň okno pro editaci vydané faktury je neuvěřitelné komplexní, obsahuje 
přes 100 různých kontrolek, které navíc nejsou pohromadě, ale v  několika panelech, 
mezi kterými se člověk musí proklikávat. Přes polovinu těchto kontrolek běžný 
živnostník či malá firma nikdy nevyužije, většina z nich nebude ani tušit, k čemu 
slouží.
) Co se rychlosti a systémových požadavků týče, samotný  download má okolo 
50MB (vs. necelé 4MB pro UctoX), který navíc požaduje instalaci (na Macu dosti 
nezvyklé, většina programů včetně UctoX se instalují pouze překopírováním 
programu do libovolné složky). Celková instalace zabere přes 100MB.
) Dále, těsně po spuštění aplikace, WinStorm zabírá bezmála 100MB RAM 
a vyžaduje spuštění serveru, který zabere dalších několik MB RAM.
) Celkově při práci se často čeká nějaká doba mezi přechody mezi jednotlivými 
okny - ač je to zanedbatelné zdržení (např. 0.5 sekundy), při 200 úkonech to příliš 
uživatele nepovzbudí. Na témže stroji je UctoX svižné, zabírá těsně po startu 24MB, 
po načtení účtu typicky do 50MB.
) Díky tomuto “serverovo-databázovému” přístupu je také nemožné si ten účet 
s sebou jen tak “vzít na flashku” a pracovat na libovolném počítači. Na druhou stranu 
to umí centralizovat databázi, což je výhodné pro počítačové sítě s více účetními.
) Pořizovací cena je ve verzi Start zdarma, je však omezena na 100 záznamů 
libovolného typu.
) Narozdíl od UctoX má navíc např. modul pro správu mezd, správu nabídek 
a poptávek.

2.2 Xúčto [5]
! Ačkoliv se od svého původního produktu nyní spíše distancuji, stále jej 
používá relativně dost lidí (např. grafické Studio Najbrt). Oproti UctoX je značně 
pomalejší (kvůli použitému jazyku REALBasic), používá více paměti RAM a zabírá 
více místa na disku (poslední binární soubory měly přes 20MB).
) Chybí mu také funkce skladu, editoru vzhledu tisku faktur odeslaných, 
vyhledávání je značně nešikovné v samostatném okně bez možnosti otevření 
záznamu (uživatel si záznam musel najít podle čísla).
) Na druhou stanu v UctoX chybí funkce Kalkulátor, která sloužila pro rychlý 
výpočet ceny bez DPH z ceny s DPH.
) Xúčto bylo distribuováno zcela zdarma s tím, že kdo chtěl přizpůsobit tisk 
faktur podle předlohy tak mohl za 700,- učinit (byl zaslán příklad faktury v PDF 
a  podle ní byl vytvořen odpovídající tisk). V UctoX si může uživatel vytvořit tisk 
vlastní bez jakýchkoliv poplatků.

)
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2.3 Exacta 2002 [8]
! Tato firma provozuje účetnictví pro MacOS již od roku 1992. Bohužel poslední 
dobou se zabývá spíše distribucí softwaru 4D v ČR a vývoj jejich ekonomického 
softwaru se dopředu příliš nehýbe. 
) Bohužel jsem nebyl schopen nalézt na jejich stránkách nějaké demo verze 
na detailnější porovnání, pouze pamatuji testování tohoto účetnictví ještě v dobách 
OS 9 a počátcích OS X, kdy se zdálo značně nepřehledné.

2.4 Účetnictví pro Windows
! V dnešní době, kdy počítače od Apple běhají na procesorech Intel, lze velice 
jednoduše spouštět Windows programy pod OS X, ať již pod plnohodnotou verzí 
Windows (např. skrz VMWare Fusion [9] nebo Parallels Desktop [10]), pod Wine [11] 
emulátorem jako je Crossover [12], nebo prostřednictvím BootCampu [13].
) První a poslední znamenají nutnosti zakoupit Windows od Microsoftu 
a  vyčlenění značného prostoru na disku tomuto systému, typicky alespoň 15GB 
(ať ve formě virtuálního disku, či partition na disku), což není příliš lákavá varianta 
pokud byste jinak Windows vůbec na svůj počítač neinstalovali.
) Druhá možnost znamená zakoupení komerčního produktu CrossOver a tam 
často nefungují české fonty.
) Tedy pořizovací cena stoupne řádově o několik tisíc. Navíc se na účetnictví 
často vyřazují starší počítače osazené procesory  PPC, kde se sice dá spustit 
emulace x86, avšak je to velice sekané a na seriozní práci téměř nepoužitelné. 
UctoX je kompilované jako Universal Binary [14] pro PPC, i386 a x86_64.

) Následují tabulky porovnávají požadavky pro běh jednotlivých účetnictví, 
jejich pořizovací cenu a platformy, na kterých běhají, jejich výhody a nevýhody.
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Platformy Požadavky Pořizovací cena

UctoX

WinStorm

Xúčto 2.0

Exacta 2002

VMWare Fusion

Parallels Desktop

Boot Camp

CrossOver

MacOS X 10.5+ cca 10MB místa 
na disku, 50MB 
volné RAM

0,-

Windows, Linux, 
MacOS X 10.5+

cca 150MB místa 
na disku, 150MB 
volné RAM

od 0,- (cena se liší 
podle konfigurací)

MacOS X 10.4+, 
experimentálně 
Windows XP+

cca 40MB místa 
na disku, 50MB 
volné RAM

0,-

MacOS 9.x, 
MacOS X

neznámo neznámo

MacOS X 10.5.8+, 
Intel procesor

~10GB místa na 
disku,
minimálně 1GB 
RAM

cena Windows + 
$79.99 za 
VMWare Fusion + 
cena účetnictví pro 
Windows

MacOS X 
10.4.11+, Intel 
procesor

~10GB místa na 
disku,
minimálně 1GB 
RAM

cena Windows + 
€69.90 za 
Desktop Parallels 
+ cena účetnictví 
pro Windows

MacOS X 10.5+, 
Intel procesor

disk musí mít extra 
oddíl min 15GB 
veliký pro instalaci 
Windows

cena Windows + 
cena účetnictví pro 
Windows

MacOS X 10.4+ 120MB místa na 
disku pro 
CrossOver + 
velikost účetnictví 
pro Windows

$39.95 CrossOver 
+ cena účetnictví 
pro Windows

Tabulka 1.1 - Přehled účetnictví pro OS X z hlediska systémových požadavků
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Výhody Nevýhody

UctoX

WinStorm

Xúčto 2.0

Exacta 2002

VMWare Fusion, 
Parallels 
Desktop,

Boot Camp,
CrossOver

Plně nativní, zdarma, 
velmi malé požadavky na 
místo na disku a RAM

Nemusí vyhovovat 
náročnějším uživatelům.

Podpora více platforem, 
stabilní, mnoho možností 
pro pokročilejší uživatele

Vyšší nároky na místo na 
disku a RAM, chová se 
nestandardně, pomalejší.

Zdarma, vcelku malé 
požadavky na RAM, 
podporuje 10.4.

Psáno v REALbasic, tedy 
pomalejší, někdy se 
nechová zcela nativně, 
nejsou na něj již updaty.

Existuje verze i pro OS 9, 
je tedy možné pro něj 
vyřadit i velmi starý 
počítač.

Pravděpodobně již není 
vyvíjeno.

Nabídka účetnictví pro 
Windows je přeci jen širší, 
existují povedené 
implementace zdarma.

Je potřeba počítač s 
procesorem Intel, velké 
požadavky na místo na 
disku a RAM, je nutné 
používat Windows.

Tabulka 1.2 - Přehled účetnictví pro OS X z výhod a nevýhod jednotlivých řešení

10



3  Uživatelská dokumentace
3.1 Instalace a požadavky

) Pro instalaci přetáhněte aplikaci UctoX do libovolné složky. Měli byste mít 
v dané složce oprávnění pro zápis, neboť UctoX nové účty vytváří ve stejné složce, 
jako je samo nainstalováno. Tedy je vhodné program dát do vlastní složky “UctoX”, 
nikoliv rovnou do složky  Aplikace. Alternativně je možné spouštět UctoX přímo 
z nějakého flash disku (např. klíčenky) a tedy mít možnost na účetnictví pracovat 
kdekoliv a kdykoliv.
) Nároky nemá UctoX vysoké, vyžaduje operační systém MacOS X 10.5, 10.6 
je doporučen. Zapnutý  program s načteným účtem mívá (pokud účet nemá řádově 
tisíce záznamů) pod 50MB RAM. Na disku zabírá samotná aplikace do 8MB, každý 
účet při běžném používání má do 1MB (často daleko méně). Na procesoru stoje 
nezáleží, UctoX je zkompilováno jako Universal Binary pro procesory PPC i Intel 
(včetně podpory 64 bitů).
)

3.2 Účty

) Po otevření programu si budete moci vybrat účet, se kterým chcete pracovat. 
UctoX umožňuje mít více (neomezeně) účtů. Zároveň si v tomto okně můžete účty 
zálohovat, vytvářet a mazat. Vytvořte si účet - budete automaticky přihlášeni. Jméno 
vytvářeného účtu může být zcela libovolné, jedná se pouze o označení účtu, nikde 
v účetnictví dále nefiguruje.

Obr. 3.1 - Vytváření nového účtu

3.3 Rozcestník

) Po přihlášení účtu se vám zobrazí tzv. Rozcestník. UctoX funguje na principu 
modulů - ty dvě řádky pod sebou je seznam nainstalovaných modulů.
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) Když si vyberete libovolný modul, tak se celé okno “přetransformuje” 
do  onoho modulu. Nahoře v liště vždy bude tlačítko ʻRozcestníkʼ pomocí jehož 
se  dostanete zpět na Rozcestník. Na Rozcestníku je toto tlačítko pozměněno 
na  ʻOdhlásitʼ - čímž se odhlásíte a dostanete se zpět do výchozího bodu, kde si 
můžete vybrat jiný účet či program ukončit. Pokud program ukončíte pomocí 
klávesové zkratky, či pomocí položky Ukončit UctoX v menu, budete automaticky 
odhlášeni nezávisle na tom, ve kterém modulu právě jste. Pro vybrání modulu 
se musíte vždy vrátit na Rozcestník. Návratem na Rozcestník jsou také automaticky 
uloženy veškeré změny provedené v daném modulu.
) Ihned po vytvoření účtu je doporučeno si projít Předvolby a nastavit veškeré 
údaje ještě před použitím libovolného jiného modulu.

Obr. 3.2 - Rozcestník s výsledky hledání

3.4 Předvolby

) Předvolby mají několik katogerií, mezi nimiž se přepíná pomocí tlačítek 
na liště:

3.4.1 Základní
) U této kategorie není, co dodat - pouze vyplňte veškerá pole. Snad jedině 
poznámka ohledně tlačítka  - v celém programu je několik podobných tlačítek. 
Po zmáčknutí z nich ʻvyletíʼ takovéto okno:

)

Obr. 3.3 - Seznam bank

)
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) Tato okénka mají pole na filtrování, tabulku se dvěma sloupci - v  jednom je 
typicky nějaký kód a v druhém popisek - a tlačítka Vybrat a Zrušit. Vybrat lze 
zmáčknout pomocí klávesy Enter/Return, Zrušit klávesou Escape.
) Jako příklady dalších takových tlačítek mohu uvést např. výběr konstantních 
symbolů, či kontaktů z Adresáře.

3.4.2 Příjmy/Výdaje
) V levém sloupci jsou pevně dané kategorie příjmů/výdajů a napravo si tyto 
kategorie můžete dále členit. Vždy bude existovat minimálně jedna podkategorie - 
ʻZákladníʼ. Pokud ji vymažete, bude automaticky přidána zpět.
) Využití tohoto členění je následující: pro představu provozovatel obchodu 
s  počítači má zároveň jako součást své živnosti opravnu. Může si tedy rozdělit 
Zdanitelné příjmy na “Obchod” a “Opravna”. Podle tohoto rozdělení se mu pak 
budou tisknout přehledy  příjmů a výdajů, díky čemuž bude vědět, jaký  má zisk 
z obchodu a jaký z opravny.

3.4.3 Účetní doklady
) Zde si můžete navolit různé typy dokladů. V různých částech UctoX 
se  vyplňuje typ  a číslo dokladu (např. faktury). V  základním nastavení jsou již 
přednastaveny některé typy dokladů: Faktura odeslaná, došlá; Pokladna příjem, 
výdaj; Bankovní výpis. Další si přidáte pomocí tlačítka +.

3.4.4 Definice DPH
) Tabulka DPH, neboli definice DPH. Odpovídá definici DPH z Ministerstva 
financí [15]. Nejnovější verze UctoX již v nově vytvořených účtech nepřidává sazby  v 
9% a 19% - pokud potřebujete zadávat starší záznamy se starou sazbou DPH, 
můžete si zde přidat řádky s definicemi těchto sazeb.

3.4.5 Daňová tabulka
) Představuje tabulku pro výpočet daně při uzávěrce. Je doporučeno tabulku 
zkontrolovat před prováděním uzávěrky, zda odpovídá současné verzi [16].

3.4.6 Další
) Opět vcelku jednoduché vyplnění několika údajů. Automatické symboly  a dni 
pro datumy znamenají, že tyto údaje se předvyplní do nově vytvořených faktur. 
Zápatí při tisku faktur odeslaných je použito pouze pokud nepoužíváte vlastní tisk 
faktur.

3.5 Faktury

! Pravěpodobně nejužívanější modul budou faktury. Faktury jsou rozděleny 
na  faktury přijaté a odeslané; mezi těmito podmoduly se přepíná stejně jako 
v předvolbách pomocí tlačítek na liště.
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3.5.1 Faktury přijaté
! Po vybrání modulu se implicitně vybere podmodul Faktury  přijaté. Jelikož je 
toto první modul, který  je popisován, jeho popis bude delší než ostatních modulů, 
jelikož mnohé věci jsou řešeny podobně v různých modulech.
) Jedním takovým prvkem, který je společný všem modulům je layout:

 

Obr. 3.4 - Layout typického modulu

) (1) - levý sloupec obsahuje typicky menu s roky (veškeré dokumenty jsou 
tříděny podle roků), případně menu Příjem/Výdaj, pokud je daný typ dokumentu dále 
dělen na příjmy a výdaje. Pod těmito kontrolkami se nalézá seznam všech 
dokumentů tohoto druhu, z vybraného roku, atd. Pro přidání položky zmáčkněte 
tlačítko ʻ+ʼ dole pod seznamem; pro odebrání tlačítko ʻ-ʼ.
! (2) - vpravo v liště se často vyskytují tlačítka Tisk… (pro tisk vybraného 
dokumentu) a Přidat do investičního majetku (o IM později).
) (3) - pokud je vybraný vlevo nějaký dokument, jsou zde veškeré atributy 
změněny podle výběru.

Přidávání dokumentu
) Jak již bylo řečeno, zmáčknutím tlačítka + přidáme dokument. UctoX se zeptá 
na číslo nového záznamu. Číslo se zapisuje do tzv. combo boxu - napravo je takový 
“trojúhelník”, který, pokud jej zmáčknete, navrhne několik možností. Tímto se však 
nemusíte řídit a číslo můžete zadat zcela libovolné.
) Po vytvoření nového dokumentu můžete začít upravovat údaje napravo. 
UctoX změny automaticky ukládá, takže nemusíte nikde mačkat tlačítko ʻUložitʼ, atd. 
Změny jsou automaticky uloženy kdykoliv vyberete jiný dokument, či se přepnete 
z modulu pryč (na Rozcestník).

1
2

3
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Obr. 3.5 - Faktury přijaté

(1) - (3) - další příklady tlačítek s výběrem - z adresáře, banky, konstantní symboly.
(4)  - položky faktury - zde přidávejte jednotlivé položky faktury - pokud nejste plátce 
DPH, sloupec DPH (%) nebude zobrazen.
(5) - zde můžete provádět případná zaokrouhlení na koruny.
(6)  - faktura je považována za nezaplacenou, dokud toto tlačítko není zaškrtnuto 
a nastaveno datum.

Přidávání do investičního majetku
) Po zmáčknutí tlačítka Přidat do investičního majetku se zobrazí okno 
podobné tomu níže vyobrazenému (obr. 3.6). V  Položkách zaškrtáte položky, které 
chcete, aby byly  do IM přidány, nadepíšete Předmět, atd. a zmáčknete Přidat… 
Tento záznam můžete měnit v modulu Investiční majetek. Záznam v investičním 
majetku si pamatuje pouze celkovou cenu majetku, nikoliv jednotlivé položky - pokud 
chcete zachovat tyto informace, musíte je vepsat do pole Předmět.
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Obr. 3.6 - Přidávání faktury do IM

3.5.2 Faktury odeslané
! Faktury odeslané jsou téměř stejné jako přijaté. Jediné, co může být uživateli 
nové je tlačítko “Přidat ze skladu” - opět vyskočí okno, tentokrát s položkami skladu. 
Po výběru položky se UctoX zeptá, kolik položek chcete přidat. Přidané položky 
budou ze skladu odebrány. UctoX nedovolí přidat více položek než na skladu je.
) Tisk faktur odeslaných je ve výchozím nastavení podle předlohy, která 
se nedá měnit (zápatí lze nastavit v Předvolbách, viz výše). Vzhled faktury si můžete 
zcela přizpůsobit v modulu Editor tisku.

3.5.3 Kniha faktur
! Kniha faktur slouží jako přehled faktur. Filtrovat lze podle roku, zda je faktura 
přijatá, odeslaná, či obojí (modře zabarvené části tlačítek znamenají aktivnost), 
zaplacená, nezaplacená (4) a dále podle hledaného řetězce.
) Sloupec (1) značí, zda jde o fakturu přijatou, nebo odeslanou. Přijaté jsou 
značené červenou šipkou, odeslané zelenou (orientovanou na druhou stranu). (2) 
sloupec značí, zda je faktura zaplacená, či nikoliv. Zaplacené faktury mají na svém 
řádku ʻtickʼ (odškrtnutí), nezaplacené bublinu s vykřičníkem.
) Zmáčknutí šipky (3) nás přepne do příslušného modulu a vybere fakturu.
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Obr. 3.7 - Kniha faktur
3.6 Banka

) Modul Banka se chová stejně jako Faktury  - nalevo se nachází seznam 
bankovních výpisů, vpravo tabulka s položkami. Položky se upravují tak, že 
se  vybere položka v tabulce a upraví se údaje napravo. Opět, změny se ukládají 
automaticky, nikde se nemačká tlačítko Uložit.
) Upozornění: Nepřidávejte do bankovních výpisů faktury placené převod. 
příkazem! Faktury placené převod. příkazem se automaticky řadí mezi bankovní 
příjmy/výdaje; přidání sem by vedlo k duplicitě.
) V liště přibylo ještě tlačítko Stav, které vypočte současný stav bankovního 
účtu, který  by se měl shodovat s reálným stavem Vašeho bankovního konta. 
Do  tohoto stavu se započítávají i zaplacené faktury placené převodním příkazem. 
Pokud stav nesouhlasí, ujistěte se, zda máte faktury  v modulu Faktury zaškrtnuté 
jako zaplacené.

3.7 Pokladna

) Pokladna je rozdělena na Příjmy a Výdaje (1). Stejně jako u předchozích 
modulů, se dají přidávat položky  ze Skladu (2), do IM (3) a nechat vypočítat stav 
Pokladny (4).
) Upozornění: Stejně jako u Banky, nepřidávejte do Pokladny faktury placené v 
hotovosti! Faktury placené v  hotovosti, se automaticky řadí mezi příjmy/výdaje do/z 
pokladny; přidání sem by vedlo k duplicitě.
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Obr. 3.8 - Pokladna
3.8 Sklad

! Ovládání Skladu je intuitivní - přidávají se záznamy, vyplňují se pole. Tyto 
částky se nikde nepromítají, jsou určeny pouze ke zjednodušení přidávání položek 
do faktur, jiných záznamů a Váš přehled. Například pokud obdržíte fakturu za nějaké 
položky, přidání do skladu nestačí, musíte fakturu ještě přidat mezi faktury přijaté. 
Pokud máte “neomezený” počet kusů od dané položky, zadejte nějaké hodně vysoké 
číslo do pole Počet.

3.9 Kniha jízd

! Kniha jízd se kromě roků dělí na jednotlivá vozidla - UctoX podporuje více 
vozidel - v liště se dají vozidla přidávat a mazat. Při přidávání a editaci jendotlivých 
položek se UctoX snaží korektně dopočítávat ostatní hodnoty (např. z tachometru 
před a tachometru po automaticky doplní počet kilometrů).
) Kniha jízd slouží pouze jako přehled o jízdách, nikde jinde v účetnictví tyto 
záznamy nejsou použity.

3.10 Adresář

! UctoX má zabudovanou jednoduchou správu kontaktů, s možností přidávat 
kontakty  buď  manuálně pomocí tlačítka +, nebo je importovat ze systémového 
Adresáře (AddressBook), či z účetnictví Xúčto, pomocí tlačítka v liště. Tyto kontakty 
jsou následně k výběru u faktur.
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3.11 Investiční majetek

! Investiční majetek se musí přidávat skrze ostatní moduly, nicméně i přesto 
zde existuje možnost tyto záznamy upravovat, či mazat. Ani jedno není doporučeno. 
UctoX si tyto záznamy automaticky upravuje během uzávěrky ʻna ostroʼ.
) Tato možnost tu je převážně kvůli migraci z jiného účetnictví, pokud je již 
nějaký IM odepisován několik let.

3.12 Tisk a uzávěrka

Obr. 3.9 - Modul tisku

! Modul Tisk a uzávěrka slouží k tiskům přehledů. V menu (1) je k vybrání 
několik typů tisků:
) Příjmy a Výdaje tisknou přehled příjmů a výdajů rozřazených do kategorií tak, 
jak je jejich rozčlenění definováno v  Předvolbách. Pokud je v kolonce Členění 
vybráno ʻVčetně jednotlivých položekʼ, budou se tisknout jednotlivé položky 
rozřazeny do těchto kategorií. Jinak se vytisknou pouze součty. Budou se tisknout 
pouze položky z měsíců modře označených polí (2).
! Peněžní deník je tisk příjmů i výdajů seřazených podle zvoleného klíče: data, 
dokladu, toho, zda je položka v Pokladně/Bance, Příjem/Výdaj. Modře tištěné řádky 
značí, že položka (či její část) byla přidána do investičního majetku. Červeně tištěné 
řádky značí nezaplacené faktury.
! DPH tiskne přehled položek rozčleněných dle kategorií v tabulce DPH. Opět 
lze vybrat, zda se mají tisknout jednotlivé položky, nebo pouze součty.
) Uzávěrka má dva módy - Na ostro a Zkušebně. Zkušebně provede uzávěrku 
bez modifikace dat. Uzávěrka Na ostro po dokončení tisku vymaže veškeré záznamy 
z toho roku, nezaplacené faktury převede do toho následujícího a zbaví je DPH 
(DPH z nezaplacených faktur odeslaných se platí dle zákona), modifikuje IM (přičte 
odpočet).
) Doporučení: Nikdy neprovádějte uzávěrku ʻNa ostroʼ aniž máte účet 
zálohovaný! Účet lze zálohovat v  okně se seznamem účtů (první okno, které 
se otevře po startu programu).

3
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3.13 Import a Export

) UctoX podporuje import a export CSV (soubory s hodnotami oddělenými 
čárkami).

3.13.1 Export
) Export je velice jednoduchý  - nejprve si vyberete, jaké záznamy chcete 
exportovat - např. Faktury odeslané; poté nastavíte, jaké měsíce kterého roku 
se Vám mají zobrazovat. V lévém sloupci se podle toho zobrazí jednotlivé záznamy - 
budou se exportovat jen ty, které jsou zaškrtnuté. 
) Vpravo je tabulka klíčů a názvů sloupce - UctoX používá první řádku CSV 
souboru jako hlavičku, kam ukládá jména sloupců - to je sloupec Název sloupce. 
Pokud nevyžaduje nějaký  jiný  program specifické názvy sloupců, neměňte tyto 
hodnoty. Opět, exportují se pouze zaškrtnuté sloupce (řádky s názvy sloupců).
) Jednotlivé položky (faktur, bankovních výpisů, ...) se exportují do jednoho 
sloupce - je to ve své podstatě CSV soubor zapsán do sloupce.

3.13.2 Import
) Import přijímá soubory exportované modulem Export, či libovolnou jinou 
aplikací. Soubory však musí být v následujícím formátu: prvním řádkem CSV 
souboru musí být hlavička s názvy sloupců a položky musí být uloženy v jednom 
sloupci jako vnořený CSV soubor (opět s hlavičkou).
) Vhoďte soubor (nebo dvakrát poklikejte na text, který Vás k vhození vybízí): v 
tabulce se přidají řádky  se jmény jednotlivých sloupců (Klíč v souboru). UctoX se k 
nim pokusí automaticky  přiřadit pravděpodobné pole ve vybraném záznamu (např. 
faktuře).
) Pokud nechcete některé sloupce importovat, odškrtněte je. Pokud označíte, 
že chcete importovat položky záznamu, po kliknutí na Importovat… se zobrazí okno, 
které Vás vybídne k přiřazení sloupců ke klíčum jednotlivých položek.

3.14 Editor tisku

Obr. 3.10 - Editor vlastního tisku
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) Zde si může každý  upravit vzhled tisku faktury podle svého. Ve výchozím 
nastavení je tento tisk vypnut, zapne se v modulu Editor tisku tlačítkem “Není 
zapnuto” v liště - toto tlačítko se změní na “Je zapnuto” (1).
) Na začátku není zobrazeno nic než plocha, která připomíná papír. Napravo 
od  tohoto papíru je nahoře seznam “elementů” (2). Element se na papír přidá 
vytažením a vhozením na papír (myší).
) Jednotlivé elementy se dají kliknutím na ně vybrat - vybraný  element 
zobrazuje v každém rohu jeden “čtvereček” (4) - ty slouží ke změně velikosti. 
Elementy lze po papíru pohybovat buď  myší, či klávesami s šipkami. Pokud je 
zmáčknut Shift a patřičná šipku, poskočí element o větší vzdálenest, než 
bez zmáčknutého Shiftu.
) Kdykoliv  je vybrán nějaký element, zobrazí se pod seznamem elementů 
atributy výběru (3) - například u elementu obdélník možnost změnit barvu tahu, jeho 
tloušťku a výplň.
) Někdy se stane, že se elementy překrývají a je třeba posunout překrývaný 
element dopředu - k tomu slouží tlačítka v liště - Poslat dozadu, dopředu, atd.

3.14.1 Element Obrázek
) Do faktury lze přidat obrázky, např. logo firmy - po vybrání elementu 
s obrázkem se vhozením soubor na kontrolku, která má na sobě napsáno “Vhoďte 
sem soubor” načte obrázek ze souboru - UctoX umí přečíst běžné formáty 
obrázkových souborů. Obrázek si však nikam nekopíruje, musí zůstat stále na tom 
samém místě na disku. Jednoduchým řešením je umístění do stejné složky jako je 
UctoX.

3.14.2 Element Pole ve faktuře
) Každá faktura má nějaká pole, např. DIČ  zákazníka, či předmět fakturace - 
v atributech je možnost vybrat o jaké pole se jedná. V rámci editoru je jako hodnota 
vždy “Testuji testuji …..” - je to celkem dlouhý řetězec, který dává představu, jak 
bude faktura vypadat, pokud řetězec bude delší.

3.14.3 Element Položky faktury
) Zde se naskytuje možnost nastavit, jak se budou tisknout jednotlivé položky 
faktury. Tento element je vždy přes celou šířku stránky.

3.15 Update

) UctoX používá knihovnu Sparkle [17] používanou na platformě OS X mnoha 
dalšími aplikacemi - čas od času se může stát, že se UctoX zeptá, zda může 
stáhnout a nainstalovat nějaký update - je doporučeno zazálohovat účet a updatovat. 
Updaty se opravují chyby. Zálohování účtu je doporučeno preventivně a účet by měl 
být zálohován minimálně každý týden.
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Obr. 3.11 - Okno nabízející update

3.16 Chyby a hlášení

! Bohužel dokonalý software neexistuje, je možné, že během používání 
se  může vyskytnout nějaká chyba - je možné ji nahlásit emailem na adresu 
xucto@volny.cz
) Ojediněle se může stát, že samo UctoX detekuje chybu a zobrazí hlášku jako 
je na následujícím obrázku:

Obr. 3.12 - Okno s chybovou hláškou

) Prosím, věnujte pár minut napsání stručného popisu, co jste dělali před tím, 
než se tato hláška objevila. Hledat chybu je snažší, pokud víte, kde ji hledat. Příklad 
špatného popisu: “Šel jsem do Banky a tohle se objevilo.” Příklad správného 
popisu: “Měnil jsem rozčlenění příjmů, pak jsem se vrátil na rozcestník, zmáčknul 
tlačítko Banka a toto se mi objevilo.”
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4  Programátorská dokumentace
) UctoX se skládá ze dvou komponent - jádra (UctoXCore) a ze samotného 
programu, který je uživatelským rozhraním nad tímto jádrem (UctoX). Jádro má 
na starost celou databázi, její čtení z disku, zapisování na disk, manipulaci s objekty 
uvnitř databáze bez nutnosti znát její vnitřní strukturu.

4.1 UctoXCore
4.1.1 Databáze a její formát
) Databáze je ukládána ve formátu Plist (Property List) [18] v jeho XML verzi. 
Plist je ve své podstatě více specifické XML. Má jeden kořenový  objekt - většinou 
typu ʻDictionaryʼ - což je pole objektů asociovaných s nějakým klíčem (typu string); 
který má další děti (children) - hlavní typy  (které též využívá UctoXCore) jsou String 
(řetězec znaků), Real (reálné číslo zapsané v  dekadickém zápisu), Boolean (<true/>, 
nebo <false/>), Data (data kódovaná Base64), Date (datum ve formátu ISO 8601), 
Array (jednoduché pole prvků) a již zmíněný Dictionary. 
Příklad:

) Důvodů k vybrání bylo několik: jednoduchost databáze - dá se otevřít 
v textovém editoru, přímá podpora Cocoa (framework v OS X), takže se dala napsat 
konverze databáze do objektu NSDictionary*  a naopak, což usnadnilo komunikaci 
mezi GUI a vlastním jádrem.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/
PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
 <key>XUAddressBookKey</key>
 <dict>
  <key>XUAddressBookContactsKey</key>
  <array/>
 </dict>
 <key>XUDatabaseVersionKey</key>
 <real>36</real>
 <key>XUPreferencesKey</key>
 <dict>
  <key>XUAccountPreferencesKey</key>
  <dict>
   <key>XUAutomaticConstantSymbolKey</key>
   <real>308</real>
   <key>XUAutomaticConstantSymbolSentBillsKey</key>
   <real>308</real>
   <key>XUAutomaticPayDueDaysKey</key>
   <real>14</real>
   <key>XUAutomaticTaxDueDaysKey</key>
   <real>14</real>
   <key>XUInitialBankKey</key>
   <real>0</real>
   <key>XUInitialCashKey</key>
   <real>0</real>
  </dict>
  (…)
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4.1.2 PlistParser
) Pro načítání/ukládání databáze slouží třída PlistParser, která se může 
inicializovat buď  pomocí cesty k souboru, nebo z objektu NSDictionary*, pro lepší 
komunikaci mezi jádrem a vlastní aplikací. PlistParser předpokládá, že kořenovým 
objektem dané databáze bude objekt typu Dictionary.
) Pokud soubor nezačíná znakem ʻ<ʻ, PlistParser předpokládá, že soubor je  
šifrován algoritmem Blowfish [19] - uživatel je dotázán na heslo. Po jeho zadání je 
soubor dešifrován a následně je načten.
) Důležité funkce:

void setEncryption(bool encr, const char *pass)
Nastaví, zda je účet šifrován a heslo k němu. Pokud není šifrován, ‘pass’ může být 
NULL.

string stringRepresentation();
Tato funkce vrátí C++ string s obsahem jako vypíše dump() na obrazovku. Používá 
se pro zápis do souboru.

static long getTagName(char* str, long length, long i, char **name);
Statická funkce, která slouží k parsování souboru: předpokládáme, že jsme na posici ‘i’, 
v řetězci ‘str’, nalezneme další klíč a zapíšeme ho do ‘name’ a navrátíme novou posici 
(např. pro <key>XUInitialBank</key><real>0</real> zapíše funkce “XUInitialBank” 
do   proměnné ‘name’). Této funkce využívají hlavně třídy PlistDictionary, PlistArray 
a ObjectWrapper.

Uchovávání dat
Pro uchovávání dat databáze existují 3 třídy:

- PlistArray: pro zachování objektů typu Array (polí)
- PlistDictionary: pro zachování objektů typu Dictionary
- ObjectWrapper: základní kámen pro veškeré uchování dat.

4.1.3 PlistArray
) PlistArray má tři konstruktory: bez parametrů, který vytvoří prázdné pole, 
s  jedním parametrem (NSArray*) pro konverzi objektů z Objective-C a konstruktor 
PlistArray(char* str, long i, long length, long *newI);, který  se používá pro parsování celého 
Plist-u. Říká “přečti pole objektů z řetězce ʻstrʼ, začínající na pozici ʻiʼ, ʻstrʼ má délku 
ʻlengthʼ a novou pozici zapiš do ʻnewIʼ.”
) Důležité funkce:

void addObject(ObjectWrapper* object);
ObjectWrapper* objectAtIndex(int index);
void removeObjectAtIndex(int index);

Funkce pro přidávání, získávání a odebírání objektů. Objekty jsou indexovány číslem (od 
0). Pokud je ‘index’ mimo rozsah pole, vrátí se ObjectWrapper* typu XUNull, resp. 
se nestane nic (nic se nevymaže).

4.1.4 PlistDictionary
) Stejně jako PlistArray, i PlistDictionary má tři konstruktory: bez parametrů, 
s  jedním parametrem pro převod NSDictionary*  na PlistDictionary a tzv. čtecí 
konstruktor.
) Důležité funkce:

void setObjectForKey(ObjectWrapper* object, const string &key);
Objekty zde jsou asociované pomocí klíče. Touto funkcí přiřadíte klíči ‘key’ objekt 
‘object’. Pokud již existuje objekt přiřazený klíči ‘key’, bude tento objekt nahrazen 
a uvolněn.

ObjectWrapper* objectForKey(const string &key);
 Vrátí “objektový obal” asociovaný s klíčem ‘key’. Pokud žádný takový objekt 
neexistuje, je vytvořen objekt ObjectWrapper* s typem XUNull a hodnotou NULL (viz 
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dále). Pokud uživatel takovýto objekt dostane, nemusí ho uvolňovat, ObjectWrapper má 
vždy jeden sdílený objekt typu XUNull (viz dále).
 Żde je možná na místě říci, proč se jednoduše nenavrací NULL, ale nějaká 
podivná hodnota typu XUNull. Pokud se narazí na hodnotu XUNull, tak s ní lze dále 
pracovat, vrací nějaké defaultní hodnoty. C a C++ (narozdíl od Objective-C) nedovolují 
volání na NULLový pointer (v Objective-C jakékoliv volání na ‘nil’ se interpretuje 
runtimem opět jako ‘nil’, tedy 0). Tímto lze obejít mnohá zbytečná testování 
na přítomnost konkrétní hodnoty.

Funkce společné třídám PlistArray a PlistDictionary:
BOOL containsString(const char *needle);

Jednoduše navrátí, zda daný objekt obsahuje ‘needle’. Jsou prohledávány pouze 
ObjectWrapper-y typu XUString.

ObjectWrapper * search(const char *needle, bool hasFloatRepresentation, float 
floatRepresentation);

Prohledá objekt a dívá se po řetězci ‘needle’ a pokud hasFloatRepresentation je true, tak 
se dívá i po ObjectWrapper-ech typu XUReal.

4.1.5 ObjectWrapper
) Jak již bylo řečeno ObjectWrapper je zde základním kamenem, ʻobalujeʼ 
veškeré objekty. Jedná se sice ʻpouzeʼ o jakýsi obal kolem void* hodnoty 
s  příznakem typu (XUString, XUReal, XUBoolean, XUDate, XUData, XUArray, 
XUDictionary, XUNull), avšak má mnoho funkcí, které ho dělají nepostradatelným.
) ObjectWrapper nemá nulární konstruktor - má několik unárních, které jsou 
akorát zkratky pro konstruktor ObjectWrapper(void*  object, XUObjectType type). 
Tento konstruktor nic nekopíruje a pouze přiřadí sám sobě object a type. 
Upozornění: destruktor volá delete na ʻobjectʼ! Pokud chcete, aby vytvořil kopii 
pro sebe, použijte nějaký unární konstruktor.
) Kromě konstruktorů má ObjectWrapper i několik getterů pro float, int, bool, 
string, atd. Pokud je objekt typu XUString, dojde ke konverzi na float ve funkcích 
floatValue() a intValue(). Jinak dochází pouze ke statickému přetypování.

Statické funkce:
static ObjectWrapper* sharedNullObject();

Vrátí sdílený ObjectWrapper typu XUNull. Pokud takový neexistuje, je vytvořen. Pokud je 
uživatelem tento objekt uvolněn z paměti, bude vytvořen nový. Je to zavedeno kvůli 
optimalizaci využívání paměti.

static ObjectWrapper* readAnObject(char* str, long i, long length, long* newI, char* 
tagName);

Stejně jako u PlistDictionary a PlistArray se jedná o čtecí funkci. Takovýchto čtecích funkcí 
je tu vícero, pro různé druhy objektů.

Ostatní funkce:
void* object();
void setObject(void* newObj);

Getter a setter pro hodnotu ObjectWrapperu. Stará hodnota je uvolněna a nahrazena 
‘newObj’.

4.1.6 XUAccount
) Samotným jádrem účtu účetního programu je XUAccount. XUAccount je 
spojkou mezi všemi “moduly”. Má jediný konstruktor, který bere jako parametr cestu 
k souboru účtu. Tento konstruktor hází (throw) výjimky, pokud se nepodaří načíst 
účet, účet je vytvořen novější verzí (databáze má svou verzi), nebo byl vytvořen 
starší verzí a uživatel nepovolí konverzi do novější verze.
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) XUAccount má přístupové funkce k jednotlivým modulům - XUPreferences, 
XUBank, XUCashier, XUAddressBook, XUInvestments, XUStorage a XUDriveBook. 
O těchto modulech až dále.
) Zároveň implementuje několik funkcí pro získávání všech příjmů/výdajů:

vector<PlistDictionary*> incomeItemsForMonthsInYear(const int months, const int year);
vector<PlistDictionary*> expenseItemsForMonthsInYear(const int months, const int 
year);

Obě fuknce projdou veškeré záznamy (banka, pokladna, …) a vrátí vektor s objekty 
PlistDictionary*, které je volající povinen nakonec uvolnit z paměti. Tyto “slovníky” 
obsahují údaje o položkách podle klíčů, které jsou definovány v hlavičkovém souboru 
XUAccount.h jako “Listing keys“ (je tam i popsány, co znamenají - v závorce jsou typy 
ObjectWrapperu).

a funkce pro hledání:
vector<PlistDictionary*> searchForString(const char *searchString);

Tato funkce se nejdříve pokusí převést ‘searchString’ na float, pokud se podaří, hledá 
i číselně. Poté se ptá jednotlivých modulů, zda neobsahují položky s tímto 
podřetězcem. Vrátí vektor s objekty PlistDictionary se čtyřmi klíči: 

- XUWhere - obsahuje hodnotu z enumerace XUComponent, vytvářející 
seznam modulů a podmodulů
- XUText - objekt, ve kterém byl ‘searchString’ nalezen (pokud textově, je 
to XUString, jinak XUReal)
- XUYear - rok, ve kterém byl záznam vytvořen - může být XUNull
- XUID - identifikátor pro jednoznačné nalezení objektu - u Adresáře to jsou 
jména

Samozřejmě, dále obsahuje funkci save() pro uložení. Nověji byly přidány  funkce 
pro přístup k datům pro editor tisku, ta jsou však závislá na implementaci v UI:

PlistDictionary *sentInvoicePrintSetup();
void setSentInvoicePrintSetup(PlistDictionary *aDict);

 Tyto funkce slouží pro přístup k datům editoru funkcí, avšak nijak nedefinují, 
jak tato data mají být strukturovaná. V současné implementaci aDict má 3 klíče - 
XULineWidth, XULineColor a XUSubviewsKey. Jak jména napovídají, XULineWidth je 
typu XUReal a je tloušťkou obrysové čáry stránky, XULineColor je barva této linky 
a XUSubviewsKey je typu XUArray obsahující všechny elementy.
 Barvy jsou ukládány v RGB jako PlistDictionary se třemi klíčemi - XUBlue, 
XUGreen a XURed. Poloha na stránce a velikost je reprezentována stringem ve tvaru 
{{x, y}, {w, h}} (Cocoa má funkce na tyto převody). Font je opět typu XUDictionary a má 
položky pod klíči XUFontName a XUFontSize.

5.1.7 Klíče
) UctoXCore používá značné množství klíčů pro přístup  k datům. Tyto klíče jsou 
definovány v souboru XUDefines.h, vedle každého klíče je k nalezení v komentáři, 
jakého typu je objekt, který je na něj asociovaný.
) XUDefines.h zároveň definuje seznam měsíců jako mocniny dvojky. Tohoto se 
využívá při žádání XUAccount-u o záznamy z některých měsíců. Např:
) account->incomeItemsForMonthsInYear(XUJanuary | XUMarch, 2009);
vrátí příjmy z ledna a března roku 2009.
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4.2 UctoX
4.2.1 Komunikace s jádrem
) Díky tomu, že Objective-C  je pouze nadstavbou C; a díky existenci Objective-
C++ (podpora ze strany překladače) [20], může UctoX ve svém kódu využívat funkce 
a třídy z jádra.

4.2.2 Otáčení okna
) Jelikož se od aplikace na OS X očekává, že bude mít přívětivé a “pohledné” 
uživatelské rozhraní, UctoX se pyšní několika “eye candy” efekty. Ve stylu 
Dashboardových widgetů, některých iPhone aplikací, atd. se okno se seznamem 
účtů “otočí” a zobrazí se vlastní účet.
) Na OS X celá obrazovka je jeden velký PDF dokument [21] (zjednodušeně 
řečeno; toto také vysvětluje, proč OS X je tzv. pixel-unaware, neboli veškeré 
vzdálenosti jsou float-ové: tlačítko může mít počátek v bodě {1.5, 2.5} a toto tlačítko 
se díky  anti-aliasingu vykreslí jinak, než kdyby mělo počátek v {1, 2}, {2, 3}, atd.). 
Každý potomek třídy  NSView [22] (základní třída pro všechny UI elementy) má 
metody 
-(NSBitmapImageRep *)bitmapImageRepForCachingDisplayInRect:(NSRect)aRect;
-(void)cacheDisplayInRect:(NSRect)rect toBitmapImageRep:(NSBitmapImageRep*)bitmapImageRep;

) První metoda vrátí bitmapovou representaci pro “nacache-ování” nějaké části 
tohoto “view” a druhá do něj nacache-uje tuto bitmapovou representaci. Když už je 
k dispozici bitmapovou representaci, je to vcelku jednoduché: nacache-ují-li se obě 
okna do CIImage [23] (CoreImage Image - důvodem pro použití CIImage a nikoliv 
NSImage je možnost použití CIFilter-u pro “pokřivení” bitmapové representace), 
vytvoří se nové okno, do kterého se vykreslí bitmapovou representaci původního 
okna, původní je schováno (aby nebylo vidět za animací), animace je vykreslena 
pomocí timeru a před schováním “animačniho okna”, je zobrazeno nové okno.

Obr. 4.1 - Otáčení okna

4.2.3 Moduly
) Pro moduly  bylo využito dynamičnosti Objective-C. Dynamičnost Objective-C 
je na delší povídání, zde bude objasněno pouze pár věcí, ze kterých UctoX těží.
) Runtime Objective-C  má k dispozici funkci vracející seznam existujících tříd 
a  je možné tyto třídy dynamicky  přidávat, ubírat a měnit jim ukazatele na funkce, 
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které se mají provést při poslání určité zprávy objektu, atd. [24] (Objective-C staví 
na Smalltalku a jeho posílání zpráv objektům). Třída _XUModule (o ní více dále) má 
statickou (“třídní”/class method) metodu +(NSArray*)availableModules;, která vrátí 
seznam sdílených instancí (až na výjimky, každý potomek _XUModule je singleton) 
jednotlivých tříd. Tato metoda projde veškeré třídy a vybere ty, které jsou potomkem 
třídy _XUModule. Tento seznam je následně seřazen - každý  modul má statickou 
metodu +(int)wantsSpecificPlaceInTheList;, která vrátí požadované místo v seznamu, 
nebo -1, pokud na pořadí nezáleží. Všechny moduly  dodávané s UctoX mají 
specifické místo. Po seřazení se ještě přidají oddělovače, což jsou potomci třídy 
_XUModule - instance třídy _XUSeparatorModule - jediné třídy, která má povoleno 
(a má smysl) mít více instancí svého druhu (metoda +(id)sharedInstance; vytvoří 
novou instanci). Tento seznam je samozřejmě uložen k dalšímu použití, celé toto 
procházení tříd se odehrává pouze jednou, a to při prvním přihlášování.
) Otázkou zůstává proč procházet třídy  a raději neudělat nějakou “registraci”, 
nebo přímo nenakódovat senznam modulů. Je to hlavně kvůli tomu, že nyní je již 
velice jednoduché přidělat podporu pro pluginy, které se samy automaticky přidají. 
Pro přidání nového modulu není potřeba udělat nic jiného, než vytvořit nový soubor 
v projektu a nastavit jako předka objektu _XUModule.
) Ačkoliv Objective-C nezná pojem abstraktní třída, dalo by se říci, že 
_XUModule je jakási abstraktní třída. Téměř všechny metody tedy musí být 
přepsány (override) v potomkovi (kromě +(NSArray*)availableModules;, samozřejmě). 
Zajímavější metody jsou popsány níže:

+(int)wantsSpecificPlaceInTheList;
Tato metoda byla již zmíněna výše - pokud modul vyžaduje specifické místo v seznamu 
modulů, žádá ho zde (první pozice je 0), pokud je modulu jedno, kde bude, vrací -1 (defaultní 
implementace, tj. tato metoda nemusí být implementována v potomkovi). Pokud dva moduly 
žádají stejné místo, seřadí se podle jména.

+(BOOL)includeInTheList;
Pokud vytváříte abstraktní nadtřídu třídy _XUModule (např. viz dále _XUItemListBasedModule), 
pak zde vraťte NO (defaultní implementace _XUModule) tak, aby tato třída nebyla zahrnuta 
do seznamu modulů. Jinak musíte navrátit YES, jinak Váš modul nebude zařazen do seznamu 
modulů.

+(id)sharedInstance;
Sdílená instance. Každý modul má pouze jednu instanci - třída je singleton. Musí být 
implementovaná, defaultně navrací nil.

-(NSView*)view;
Instance NSView (nebo její podtřídy), která se zobrazí po výběru modulu. Může být nil, pak 
se   po zmáčknutí tlačítka s modulem nic nestane. Tato metoda je volána pouze, když 
se   zmáčkne tlačítko modulu, takže lze implementovat modul, který pouze zobrazí po 
zmáčknutí např. nějaké dialogové okno se statistikou a navrátit nil.

-(NSString*)toolbarIdentifier;
Unikátní identifikátor “toolbaru”.

) Jak už vyplývá z metody -(NSString*)toolbarIdentifier;, každý  modul může mít 
svůj vlastní toolbar. Také zde je využito dynamičnosti Objective-C. Třída 
XUAccountWindowLoader má na starosti okno s moduly a vůbec je centrem dění - 
přes ni se také mění moduly, atd. (více o ní za chvíli). Během přepínání mezi moduly 
se nevytvářejí žádná další okna, veškeré transformace se provádějí pouze v rámci 
jednoho okna a v centru stojí XUAccountWindowLoader, který tyto transformace 
provádí. Když mění moduly, vytvoří se nový toolbar s identifikátorem, který  definuje 
nový modul, přidá se do něj položka se zpětnou šipkou pro navigaci zpět, 
“NSToolbarFlexibleSpaceItem” (tj. dynamický  oddělovač, který  zarovná veškeré další 
položky napravo), zeptá se pomocí -respondsToSelector:, zda tato třída má 
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implementované delegátní metody třídy NSToolbar a pokud ano, tak připojí položky, 
které tento modul chce do toolbaru.
) _XUModule tedy  sám o sobě nic nedělá, pouze slouží jako sjednocená 
společná podtřída pro všechny moduly a definuje několik metod, které musí 
implementovat podtřídy.

4.2.4 XUAccountWindowLoader
) K d y ž u ž b y l a v  p o p i s u t ř í d y _ X U M o d u l e z m í n ě n a t ř í d a 
XUAccountWindowLoader, není od věci, aby byla nyní popsána detailněji. Nejdříve 
je ale třeba znát její nadtřídu - _XUViewLoader.

_XUViewLoader 
) _XUViewLoader s louž í k jednoduchému nač í tán í 
uživatlelského rozhraní z tzv. Nibů, neboli souborů s archivovaným 
uživatelským rozhraním, za běhu programu. Je to velice jednoduchá 
třída, která je určena k tomu, aby byla “Fileʼs Owner” pro daný  Nib. 
) Používá se jednoduše:
-(id)initWithNibName:(NSString*)name;
+(id)loaderWithNib:(NSString*)name;

Pomocí těchto metod se vytvoří nová instance z Nibu, který má jméno 
‘name’. Statická metoda dle zvyklostí vrátí autorelease-ovanou instanci.

-(id)view;
-(id)window;
-(id)controller;

_XUViewLoader má 2 IBOutlet-y (vazby) na zapojení nějakého NSView 
a   libovolného objektu jako ‘controller’. Metoda -(id)window; je pouze 
zkratkou pro [[loader view] window].

-(BOOL)commitChanges;
-(void)print:(id)sender;

Tyto dvě metody jsou přeposlány dále na controller-a, pokud je 
implementuje.

) Zvyklostí (zavedenou v UctoX) bývá vytvořit podtřídu, která 
obsahuje metodu +(id)loader; která vrací sdílenou instanci a slouží ke 
komunikaci s “okolním světem” (tj. objekty mimo onen Nib soubor).

) Jak již bylo několikrát zmíněno, XUAccountWindowLoader se stará 
o  přepínání modulů, tedy metoda -(void)setModule:(_XUModule*)module; zajisté 
nepřekvapí. Stejně tak asi nepřekvapí metody +(id)loader; a -(IBAction)logout:(id)sender;.
) Další zajímavější “veřejné” (tj. deklarované veřejně; Objective-C díky tomu, 
že  posílá zprávy může posílat libovolnou zprávu libovolné třídě, tedy i “privátní”, 
nikde nedeklarované, či zcela neexistující zprávy) metody jsou:
+(XUAccount*)account;

Na první pohled jasné, vrací instanci právě otevřeného účtu. Avšak zde pozor! XUAccount je 
C++ třída, a pokud není otevřen žádný účet, vrací NULL! Tedy je nutné testovat, zda 
[XUAccountWindowLoader account]!=NULL.

-(void)moduleHasChangedDefaultView:(_XUModule*)module;
Tato metoda je vhodná pro moduly, které potřebují samy přepínat mezi “podmoduly”. Např. 
modul Faktury musí mít možnost přepnout do faktur odeslaných, došlých a knihy faktur. 
XUAccountWindowLoader nejdříve zkontroluje, zda ‘module’ je v tento moment otevřený 
modul; pokud ano, zavolá na něj [module view] a vrácený objekt nasadí do okna jako jeho 
obsah. Konkrétně modul Faktury má 3 položky v toolbaru, jejichž identifikátory zároveň vrací 
jako vybíratelné - po jejich vybrání se modul přepne do módu vybraného podmodulu, zavolá 
[[XUAccountWindowLoader loader] moduleHasChangedDefaultView:self] a metoda -
(NSView*)view; vrátí objekt podle vybraného podmodulu.
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-(void)followASearchResult:(NSDictionary*)result;
Pokud si uživatel vybere nějaký výsledek hledání, tak XUAccountWindowLoader vybere modul, 
do kterého výsledek patří, otevře jej a nechá jej, ať záznam vybere a načte. Klíče použité 
v ‘result’ jsou definované v jádře (XUAccount.h).

) Ještě by měl být zmíněn mechanismus přepínání toolbarů a jaké položky sám 
vytváří a co musí modul implementovat, aby toho mohl využívat.
) XUAccountWindowLoader je podtřídou _XUViewLoader, je tedy vázaná 
na  nějaký  ʻviewʼ, zde konkrétně na “content view” okna účtu. V OS X je okno 
(NSWindow) podtřídou NSResponder a oficiálně se tedy netváří jako view - Apple 
se  tím snaží zabránit programátorům měnit vzhled oken a udržet konsistentní UI 
mezi aplikacemi. Avšak zobrazené okno není ve skutečnosti nic jiného než podtřídou 
NSView - konkrétně okna na OS X bývají buď  třídy NSThemeFrame, nebo 
NSGrayFrame (obě třídy jsou privátní, bez dokumentace, ale díky dynamičnosti 
Objective-C lze vytvořit podtřídy  a využívat je, avšak je to značné dobrodružství, 
jelikož se jejich implementace může kdykoliv  bez varování změnit) - a tento view má 
několik “subviews” - tlačítka na zavírání/minimalizování/maximalizování, toolbar view 
(NSToolbar je podtřídou NSObject sloužící opět jako proxy mezi uživatelem a UI 
implementací); a “content view”, neboli uživateli (programátorovi) vyhrazená plocha 
pro jeho “views”.
) Zároveň má tato třída navíc jeden outlet na hlavní okno - přepínání mezi 
moduly probíhá následovně: 

1) Je zjištěno, zda modul odpovídá na selektor -view nenilovou odpovědí (tj. 
zdá má validní view).

2) Pokud ano, je zjištěno, zda současný modul odpovídá na selektor -
commitChanges a pokud ano, je na něm zavoláno -commitChanges (součástí 
neformálního protokolu XUModuleProtocol - tato metoda je volána 
na modul, aby uložil doposud neuložené změny).

3) Nový modul je přiřazen do proměnné.
4) Na hlavním okně je provedena privátní metoda -hideToolbar:, která donutí 

okno, aby odstranilo toolbar z viditelné oblasti.
5) Je vypočtena výsledná polohu a velikost okna (tak, aby horní střed okna 

zůstal ve stejné poloze), “content view” okna je vyměněn za view nového 
modulu, je přiřazen toolbar a zavolána privátní metoda -showToolbar:, která 
zobrazí již nový toolbar.

6) Na okno se následně zavolá metoda -recalculateKeyViewLoop, která 
přepočítá jednotlivé kontrolky, aby se mezi nimi dalo přepínat pomocí 
tabulátoru (jinak by mělo stále vazby z předchozího content view).

7) Uloží se účet.

4.2.5 _XUItemListBasedModule
! Tato podtřída třídy _XUModule slouží jednak k lepšímu znovuvyužití kódu 
a  jednak k jednodušší implementaci reálných modulů, které jsou založeny 
na  stejném principu: záznamy, které uživatel vybere, upravuje, atd. Tedy tato 
“abstraktní” třída se postará o to, aby vše bylo uloženo, načteno, atd.
) Oproti _XUModule musí mít podtřídy _XUItemListBasedModule připojeny 
(v nibu) navíc tyto outlety:

IBOutlet NSView *_view;
Nějaký NSView, který representuje tento modul. Tento outlet je pouze používán pro 
přístup k oknu, ve kterém je právě zobrazován _view.

IBOutlet NSArrayController *_listController;
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Array controller s položkami.
IBOutlet NSDictionaryController *_selectedItemController;

Dictionary controller s právě vybranou položkou.
IBOutlet NSTableView *_listTableView;

Table view s položkami.

! Žádný z těchto outletů nesmí být nezapojen, tj. nesmí být nil. Pokud by byl, 
není zaručena funkčnost.
) Navíc je nutné implementovat tyto metody:
-(NSMutableDictionary*)dummyDictionaryWithID:(NSString*)itemIDString controllerDictionary:
 (NSMutableDictionary**)controllerDict suggestedControllerIndex:(int*)index;

 Jelikož tato třída zařizuje i vytváření položek, je zde tato metoda, která umožňuje 
vkládání záznamů téměř bez jakéhokoliv přebytečného (opakujícího se) kódu. Když je tato 
metoda zavolána, jsou jí dány tyto parametry: itemIDString - uživatelem navrhnuté ID 
položky; a dva pointery.
 Jako návratová hodnota se očekává NSMutableDictionary - prázdný záznam tohoto 
modulu. Tento “slovník” by již měl mít vyplněné ID a položky, které se dají předem vyplnit 
(např. rok, automatický variabilní symbol, atd.).
 Do *controllerDict by měl  být uložen NSDictionary*, který obsahuje popis této nové 
položky tak, jak by byl generován v -refreshList:.
 A nakonec do *index je uložen index, kam by se měl daný záznam vložit 
v _listController. UctoX se ho snaží zařadit tam, kam by patřil alfabeticky.
 Je zároveň nutné tuto změnu propagovat do jádra (UctoXCore) před navrácením 
hodnoty (tj. vytvořit záznam)!

-(IBAction)refreshList:(id)sender;
Obnova celého seznamu položek. Momentálně veškeré moduly v UctoX používají 
pro  zobrazení položek v _listTableView buňky typu XUItemCell, která používá dva klíče - 
@"id" (id, pro zobrazení horní řádky) a @"text" (popisek do druhé řádky). Samozřejmě, pokud 
je použita jiná třída spoléhající na jiných klíčích, není to vůbec žádný problém, jen se musí 
zohlednit v ostatních metodách. Zároveň pod klíčem @"id" nemusí být nutně ID záznamu, 
modul na tomto nijak nezávisí. Např. modul AddressBook má jako ID nějaké interní číslo 
záznamu, které si navíc ukládá pod klíčem @"floatID" a pod @"id" se skrývá jméno dotyčného.

! Je vhodné zmínit metody, které jsou veřejně přístupné a neměly by být 
implemetovány podtřídami.
-(void)awakeFromNib;

Standardní metoda, zavolaná na každý objekt, který je uložen v souboru Nib těsně po načtení. 
Pokud modul tuto metodu implementuje, musí volat [super awakeFromNib]; V této metodě 
se nastavují různá připojení (viz. dále o fungování).

-(IBAction)clear:(id)sender;
Vyčištění všeho - je voláno např. před -refreshList: - odstraní se veškeré položky. Volá -
clearExtraControllers.

-(IBAction)createListItem:(id)sender;
Pokud modul vrátí YES na zavolání metody -moduleNeedsUserSelectedID, pak zobrazí 
uživateli možnost si vybrat, či zapsat ID záznamu.

-(void)listSelectionDidChange:(NSDictionary*)aDict;
Tato metoda je volána po vybrání položky v seznamu - zaručuje, že je položka načtena 
a pokud není žádná položka vybrána, je vyslána notifikace XUSelectionBecameNilNotification, 
kterou zachytí XUDeepDisablingView, který skryje veškeré kontrolky a zobrazí uživateli výzvu, 
aby přidal záznam.

-(IBAction)removeListItem:(id)sender;
Pokud uživatel chce odstranit záznam, volá se tato metoda. Uživatel je nejdříve optán, zda 
chce opravdu záznam odstranit a teprve poté je volána -doDeleteItem:.

-(NSMutableDictionary*)selectedListItem;
Navrací právě vybranou položku, nebo nil pokud je výběr prázdný.

! Jak to tedy celé vypadá pohromadě a co je ještě nutné udělat? Pro to, aby 
vše správně fungovalo, je třeba udělat několik věcí v editoru UI - Interface 
Builderu  [25]: celý view modulu by měl být třídy XUWindowBackgroundView, která 
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jednak zajišťuje konzistentní uživatelské rozhraní (všechny moduly  mají stejné 
pozadí) a hlavně když je odstraněn ze svého nadřazeného “superview”, tak vysílá 
(narozdíl od NSView) notifikaci NSViewWasRemovedFromSuperview, čehož využívá 
několik modulů (view je odstraněn, když je měněn za  jiný, tedy by se měla data 
uložit).
) Dále by měly být veškeré kontrolky, které by neměly být aktivní, pokud není 
vybrán žádný  záznam, uvnitř view třídy XUDeepDisablingView, který automaticky 
“zašediví” (tj. nastaví enabled na NO) veškeré své subviews (rekurzivně) pokud není 
vybraná žádná položka. Toho dociluje pomocí dvou outletů, které musí být zapojeny, 
jeden na NSArrayController a druhý na NSTableView, jehož výběr sleduje.

Obr. 4.2 - Pokladna s prázdným a neprázdným výběrem

) A nyní k první otázce: jak to funguje uvnitř. Během -awakeFromNib se dějí 
veškeré inicializace, což je důvod, proč podtřídy nesmí implementovat tuto metodu, 
nebo musí volat [super awakeFromNib]. Nejdříve je tato instance registrována jako 
observer pro notifikace XUUserLoggedIn (v současné implementaci pouze zavolá -
refreshList: ) , XUUserLoggedOut ( m o m e n t á l n ě v o l á p o u z e -clear: ) , 
NSTableViewSelectionDidChangeNotification (je voláno -listSelectionDidChange:). Následně 
je nastaven delegát _listTableView na self a zavolá se -refreshList:. Poté je nastaven 
NSTimer na 0.2 sekundy, vysílající notifikaci XUSelectionBecameNilNotification, aby 
v  případě žádných záznamů byly  schovány kontrolky. Není možné tuto notifikaci 
vyslat rovnou, jelikož není zaručeno pořadí objektů, v němž bude metoda -
awakeFromNib volána na objektech, a tedy XUDeepDisablingView nemusí ještě být 
registrován pro tuto notifikaci.
) Dále vše záleží na interakci uživatele a vlastně se pouze předávají jednotlivé 
povely  metodám, které jsou implementovány podtřídou. Proč se tedy nevolají přímo? 
_XUItemListBasedModule zajišťuje konsistenci - např. pokud uživatel upravuje 
číselnou hodnotu, není správně zapsaná a chce si vybrat jiný záznam, nebude mu 
to dovoleno, jelikož _XUItemListBasedModule je delegátem _listTableView, je tedy 
před vybráním položky zavolána metoda -tableView:shouldSelectRow: a pokud se 
nepodaří úspěšně -commitControllers, tak se navrátí NO a změna výběru nenastane.
)

4.2.6 Tisky
! Další velkou kapitolou jsou tisky. Cocoa [4] (aplikační framework v Objective-
C - něco jako .NET pro C#) řeší tisk následovně: na jakýkoliv NSView a jeho 
podtřídu lze zavolat -print:, které zobrazí tiskové dialogové okno a následně zavolá -

32



drawRect: - tato metoda je běžně volána pro vykreslení tohoto view na obrazovku. Jak 
bylo již zmíněno výše, v  OS X je celá obrazovka PDF dokument, tudíž při tisku se 
akorát přepne kontext z obrazovky na mimoobrazovkový  kontext, do kterého je tento 
view vykreslen. Tedy neexistují žádné speciální třídy pro tisk (vyjma tříd pro 
zobrazení tiskového dialogového okna, informací o parametrech tisku, atd.). NSView 
implementuje několik pomocných metod pro stránkování (-knowsPageRange:, -
rectForPage:), avšak nepodporuje nic typu “tisknu, dostanu se nakonec stránky 
a zavolám něco jako -nextPage a dál tisknu.” V Cocoa je onen view celý  dokument, 
který je rozdělen na stránky pomocí -rectForPage:.
) Součástí UctoX je tedy _XUPrintView, který velice ulehčuje tisk.

4.2.7 _XUPrintView
! Je jasné, že _XUPrintView je podtřídou NSView. Tato třída zjednodušuje tisk, 
jelikož veškeré výpočty provádí ona. Vytvoří se pomocí +viewWithDelegate:, kde 
delegate může být nil, avšak ve většině případů to bývá nějaký  objekt implementující 
neformální protokol _XUPrintViewDelegate, tj. metodu -printedObject, která předá právě 
tisknoucímu view objekt, který má být vytištěn (např. vybranou fakturu).
) Nejdříve budou popsány proměnné této třídy: již zmíněný  delegát _delegate, 
_currentPage určuje stránku, která je právě tištěna; y určuje současnou ypsilonovou 
souřadnici; x ukazuje na x-ový počátek stránky s okraji; r je rámec současné stránky 
(bez okrajů).
) Podtřídy musí implementovat pouze dvě metody:
-(void)drawRect:(NSRect)rect;

Zde se provádí vlastní vykreslení. Avšak je nutné na začátku této metody zavolat [self 
_doSetup]; (o této metodě dále).

-(void)_doSetup;
Interní inicializace - je nutné tuto metodu zavolat pokaždé na začátku -drawRect:. Nastaví 
současnou stránku na 0, vynuluje x i y (resp. nastaví je na levý horní roh stránky bez okrajů) 
a nastaví r na rámec 1. stránky.

-(int)numberOfPagesWithWidth:(float)width andHeight:(float)height;
Návratovou hodnotou je na kolik stránek bude dokument tisknut, pokud tisknutelná plocha 
jedné stránky (tj. stránka bez okrajů) má šířku width a výšku height.

-(void)nextPage;
Inkrementuje _currentPage a přenastaví x, y  a r. Na začátku je volána -
willSwitchToNextPage, na konci -didSwitchToNextPage.

-(float)drawWithAttributes:(NSDictionary*)atts dictionary:(NSDictionary*)dict withColumns:
(NSArray*)columns;

 Základ tzv. “vektorového tisku”, neboli tisku po řádcích. atts jsou atributy, kterými má 
být řádek vytištěn, dict je NSDictionary s položkami definovanými klíči, které jsou asociované 
s  columns. columns je NSArray s instancemi _XUPrintingColumn. Návratovou hodnotou je 
výška vykreslené řádky.
 _XUPrintingColumn je třída, která má konstruktor -(id)initWithDictionaryKey:
(NSString*)key xAxis:(float)x rightAligned:(BOOL)aligned; - zadám klíč, x-ovou souřadnici a 
zda má být k této souřadnici zarovnán zprava, či má na x-ové souřadnici začínat levě 
zarovnán.
 Tohoto se využívá při tisku tabulek - vytvoří se seznam těchto “sloupců” s klíči  z 
NSDictionary, které se mají tisknout a pak tento kód vytiskne celou tabulku:

for (NSDictionary *aDict in items){
 [self drawWithAttributes:textAtts dictionary:aDict withColumns:columns];
}

Tento pseudokód nebere v potaz stránkování.
-(NSSize)drawRightAlignedString:(NSString*)string withAttributes:(NSDictionary*)atts toPoint:
(NSPoint)point;

Vytiskne string zarovnaný doprava k bodu point s atributy atts. Návratová hodnota je velikost 
řetězce string s atributy atts.
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4.2.8 XUPrintEngine

Obr. 4.3 - Modul “Editor tisku”
)
) Samostatnou kapitolu si zaslouží XUPrintEngine - engine tisku faktur 
odeslaných dle vlastní předlohy. UctoX umožňuje uživateli si po stránce libovolně 
rozmístit různé elementy - od jednoduchých obdélníků, přes textová pole, až 
po seznam položek faktury.
) Tento editor používá několik tříd, které poskytují jedinečnou funkčnost 
v úplném celku:

XUPrintEngineModule - podtřída _XUModule reprezentující celý editor.
XUPrintEngineBackgroundView - podtřída NSView vykreslující šedivé pozadí 

a “papír”, na nějž jsou rozmisťovány položky.
XUPageCanvas - podtřída NSView, která obsahuje veškeré elementy, stará 

se  o  výběr, přidávání položek, jejich “z osu” (tj. překrývání), ukládání 
celého nastavení, atd.

XUElementLibrary - podtřída NSObject - sloužící pro naplnění seznamu elementů 
v UI.

XUElementCollectionItem a XUElementCollectionItemView - pro vykreslování 
seznamu elementů

XUDraggableElementListView - podtřída NSView spojená se třídou elementu 
slouž ící pro vytahování jednotl ivých elementů ze seznamu 
na XUPageCanvas

XUElementUtilities - funkce pro převody mezi reprezentací barev  a fontů v Cocoa 
a verzí uložitelnou jádrem do souboru účtu.

_XUPrintingElement - abstraktní třída pro vytváření elementů s metodami pro 
jednodušší vytváření podtříd.

Nyní bych rád postupně prošel zmíněné třídy a popsal je detailněji.

XUPageCanvas
) Spolu s _XUPrintingElement nejdůležitější třída tohoto editoru tisku. Definuje 
několik konstant:
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extern float XUPageMargin;
Velikost okraje (v pixelech)

extern float XUA4PaperPixelWidth; 
Šířka A4 v pixelech

extern float XUA4PaperPixelHeight;  
Výška A4 v pixelech

Zajímavější jsou však její metody:
• Veřejné:
+(id)sharedCanvas; 

Sdílené “plátno” - pouze v rámci editoru, pro tisk je nutné vytvořit nové, to je však vytvořeno 
automaticky následující metodou.

+(void)printWithContext:(NSDictionary*)context;
Metoda pro tisk. ‘context’ je zde konkrétně NSDictionary s obsahem tištěné faktury.

-(NSDictionary*)dictionaryRepresentation; 
Reprezentace pro uložení do účtu. Je posílána na jádro, tedy návratová hodnota obsahuje 
pouze objekty typu NSNumber*, NSArray*, NSDictionary* a NSString*.

-(void)printWithContext:(NSDictionary*)context numberOfPages:(int)pageCount; 
Tato metoda je zavolaná z +printWithContext:, pageCount je maximální počet stran.

) Takto jednoduše se zavolá tisk: [XUPageCanvas printWithContext:aDict]; - vytvoří 
se nová XUPageCanvas, načte se z právě přihlášeného uživatele, zjistí, kolik který 
element bude potřebovat stránek pro t isk svého obsahu (pomocí -
numberOfPagesWithContext: - metoda _XUPrintingElement), změní velikost vytvořené 
XUPageCanvas tak, aby se na ni vešly všechny stránky (tedy výška je 
XUA4PaperPixelHeight * maxPageNumber) a zavolá se -printWithContext:numberOfPages: - 
zde se pokračuje následovně:

- do proměnné _printContext se uloží počet stran a kopii pole svých “subviews”, 
což jsou jednotlivé elementy

- nyní jsou všechny elementy odstraněny (proto se musela vytvořit kopie 
“subviews”, jelikož -[NSView subviews] vrací pointer na “svoji” NSArray 
se  subviews, tedy  jak by se ubírali jednotlivé subviews, tak by nakonec 
zůstal pouze ukazatel na prázdné pole - tedy  je uloženo [[self subviews] 
mutableCopy]).

- do _printContext-u je též uložen “context”, tedy tištěná faktura
- XUPageCanvas na sebe zavolá -print:, čímž se zobrazí dialog tisku 

a  po  jeho odsouhlasení uživatelem se zavolá -drawRect: - díky tomu, že 
se vyplnil _printContext, bude XUPageCanvas “vědět”, že jde o tisk a nikoliv 
vykreslování na obrazovku.

- nejdříve je vykresleno pozadí stránek - závolá se -drawBackgroundInRect: 
pro každou tištěnou stránku

- a nyní se v cyklu pro každou stránku zavolá na každý element -
printInRect:withContext:page: - čímž se vykreslí element do “elementRect”-u (jeho 
poloha na té konkrétní stránce)

) Dalšími metodami, které by neměly být opomenuty  jsou -sendBack:, -
sendBackward:, -sendFront: a -sendForward:, které mají na starost posun elementů 
po ose z - vyvtoří se opět [[self subviews] mutableCopy], vybraný  element se odstraní, 
vloží na požadované místo a poté zavoláme [self setSubviews:subs], kde subs je ona 
kopie subviews.

_XUPrintingElement
) Tato třída je kořenem všem elementům. Současná verze UctoX obsahuje 
následující elementy:
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- XUBoxElement - jednoduchý obdélník s možností nastavení barvy 
výplně, linky a její tloušťky.

- XUTextElement - element pro vykreslení textu, případně i pozadí 
s  možností zarovnání doleva, na střed a doprava. Od něj jsou 
odvozeny i některé následující elementy.

- XUFooterElement - jako XUTextElement, ale je pevně zakotven 
na spodku stránky jakožto zápatí.

- XUHeaderElement - jako XUFooterElement avšak zakotven nahoře -
jakožto záhlaví.

- XUImageElement - vykreslí v poměru obrázek
- XUInvoiceFieldElement - vykreslí nějaký údaj z faktury
- XUInvoiceItemsElement - vykreslí jednotlivé položky faktury

) Je zde vcelku velké množství metod, většina musí být ʻoverridovánaʼ 
podtřídami. Zde jsou uvedeny ty nejdůležitější.
+(NSArray*)availableElements;

Stejně jako u _XUModule, i _XUElement dynamicky “posbírá” všechny podtřídy do seznamu. 
Tato metoda by neměla být implementována podtřídami.

-(void)clearAdditionalVariables;
Vyčištění případných dalších proměnných používaných pro nastavovací UI elementy. Když je 
element vybrán, načte se do proměnné _nib soubor Nib se jménem -nibName, který obsahuje 
_view, kterýžto může mít různá “klikátka” pro nastavování barvy, atd. Když se naopak označí 
jiný element, _nib předtím vybraného elementu se uvolní z paměti, tudíž veškerá klikátka též - 
pro odstranění případných chyb, kdy element “sahá” na uvolněné objekty by tato metoda měla 
přiřadit všem “klikátkovým” proměnným nil.

-(NSDictionary*)dictionaryRepresentation;
Navrací reprezentaci elementu tak, aby se dala uložit do souboru účtu. Musí být použity pouze 
základní datové typy jako čísla, data, seznamy, … V hlavičkovém souboru _XUPrintingElement 
jsou definované některé klíče, jako např. XUFrame, kam by se měly uložit rozměry a poloha 
na stránce. Tyto kliče nemusí být používány, avšak je to doporučeno pro konzistenci.

-(void)drawElementInRect:(NSRect)rect;
Vykreslení elementu. ‘rect’ ne nutně musí mít počátek v {0.0, 0.0}. Neimplementujte -
drawRect:, _XUPrintingElement v této metodě vykresluje i rohy, kterými se mohou elementy 
roztahovat.

-(id)initWithDictionary:(NSDictionary*)aDict;
Vrátí instanci elementu nakonfigurovanou z aDict, který byl předtím uložen pomocí -
dictionaryRepresentation. Defaultně volá [super init], tedy je bezbečné volat [super 
initWithDictionary:aDict].

-(NSView*)optionsView;
Vrací _view z _nib-u. Načítá se líně, tedy až když je o tento view zájem. Uvolněn je z paměti 
když je vybrán jiný element. _view potřebuje být “flipped”, aby to správně fungovalo - může 
být použit XUFlippedView. Tato metoda by neměla být implementována podtřídami, 
implementujte -nibName.

-(void)printInRect:(NSRect)rect withContext:(NSDictionary*)context page:(int)page;
Vykreslí element v ‘rect’ z faktury ‘context’, stránku ‘page’. Defaultně zavolá -
drawElementInRect: - tedy pokud element se vykresluje stejně nezávisle na kontextu, nemusí 
být implemetována tato metoda podtřídami.

4.2.9 _XUChooserButton
) Pravděpodobně nejzajímavějším UI elementem bude _XUChooserButton - 
tlačítko, které po zmáčknutí zobrazí výběr z několika položek, např. konstantních 
symbolů.
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) _XUChooserButton je opět pseudo-abstraktní 
třída. Má jeden outlet delegate, který  není touto 
abstraktní třídou nijak využíván. Podtřídy musí 
implementovat tyto metody:
-(NSString*)dictionaryName;

Pokud -shouldAutoLoadContent navrací YES, pak tato 
metoda musí být implementavána a navracet jméno souboru, 
ve kterém jsou uloženy položky pro načtení. Položky musí 
být v .plist souboru, který má kořenový objekt typu 
Dictionary a v něm je definovaný seznam položek pod klíčem, 
který je stejný jako jméno souboru bez koncovky. Každá 
položka je typu Dictionary a  má dva záznamy s klíči  ID 
a Name.

-(NSArray*)items;
Pokud -shouldAutoLoadContent navrací NO, pak zde 
se navrací senznam položek, které jsou stejného tvaru, jako 
by byly načtené ze souboru (viz. -dictionaryName).

-(void)objectWasChosen:(NSDictionary*)dict;
Sdělení, že byla vybrána položka dict. Pokud nebylo nic 
vybráno, je dict nil. Tato metoda musí být implementována 
v podtřídách.

-(BOOL)shouldAutoLoadContent;
Navrací buď YES, pokud se má obsah automaticky načíst 
ze souboru, nebo NO, pokud je obsah dodán manuálně skrze 
metodu -items.

Obr. 4.4 - Výběr konstaních symbolů
Obr. 4.5 - Výběr položek ze skladu

# Při -awakeFromNib je nasměrována akce při 
zmáčknutí tlačítka na sebe. Po  zmáčknutí tlačítka je 
načten obsah souboru, či jsou sebrána data -items, načte 
se okno pomocí _XUChooserLoader, vypočítá se poloha 
okna a zobrazí se. Pokud by okno bylo příliš nízko, 

zobrazí se směrem nahoru. Celá aplikace se přepne do modálního módu vzhledem 
k tomuto oknu.

) _XUChooserLoader je potomkem _XUViewLoader, má navíc 
outlet pro table view, pole pro vyhledávání a view, do kterého jsou 
zaobaleny všechny ostatní položky, aby se daly posunut při -
setRenderUpside:. Narozdíl od jiných _XUViewLoader-ů tato třída není 
singleton a má konstruktor -initWithNibName:items:, kde za name 
se  momentálně dosazuje “ItemChooser” a za items položky 
do seznamu.
-(int)result;

Navrací 0, pokud bylo zmáčknuto tlačítko Zrušit, 1 pro uskutečněný výběr.
-(NSDictionary*)selection;

Přístup k právě vybrané položce.
-(void)setRenderUpside:(BOOL)upside;

Pokud je třeba, aby se okno renderovalo tak, že tlačítko je vykresleno dole, 
místo defaultního nahoře, dá se to nastavit touto metodou. Veškeré položky 
jsou automaticky posunuty.

Ještě je nutné říci, jak je vykreslené samo okno.
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) XUToViewAttachedWindow je potomkem NSWindow. Výše 
bylo zmíněno, že NSWindow není potomkem NSView, ale 
NSResponder, a tedy do něj přímo nelze vykreslovat - jak je tedy 
vytvořeno okno s takovýmto tvarem?
) Při inicializaci okna se předává parametr styleMask, který 
určuje typ okna - zda má horní lištu s názvem, zda je zavíratelné, lze 
měnit jeho velikost, zda jde zavírat, atd. Pokud se použije hodnota 
NSBorderlessWindowMask (0), je vytvořeno okno, které má čtvercový 
tvar, nemá žadnou lištu a celý jeho obsah zabírá content view.
) J e t e d y “ o v e r r i d o v á n a ” m e t o d a -initWithContentRect: 
styleMask:backing:defer:, kde se předají veškeré údaje až na styleMask, 
která je změněna na NSBorderlessWindowMask. Zároveň je během 
i n i c i a l i z a c e r e g i s t r o v á n o o k n o p r o n o t i fi k a c e 
NSWindowDidResizeNotification (když okno změní velikost), nastaveno 
opaque na NO (tj. pod content view okno nekreslí žádnou barvu) 
a  hasShadow na YES (borderless okna mají defaultně nastaveno 
NO).
) Notifikace volá metodu -updateBackground, která upraví pozadí 
na velikost okna. Nejdříve je nacachován rodičovský  view 
do bitmapové podoby. Následně je vytvořen NSImage velikosti okna 
a  je na něj zavoláno -lockFocus (tedy grafický  kontext se přepne 
na  něj). Pomocí Bezierových křivek (NSBezierPath) je vytvořena 
cesta obvodu okna a tato cesta je vyplňena pruhovaným pozadím. 
Nakonec je do celé komposice zakreslena bitmapová podoba 
rodičovského view.
) Z celého obrázku je následně vytvořena barva ([NSColor 
colorWithPatternImage:]) a pozadí okna je nastaveno na tuto barvu.
) Rodičovským view může být libovolný  view, avšak musí na něj 
být pamatováno již v Interface Builderu při vytváření okna a musí tam 
na něj být místo. V UctoX je rodičovským view vždy podtřída 
_XUChooserButton.

4.2.10 Lokalizovatelnost
! Na OS X bývá zvykem dělat aplikace lokalizovatelné, veškeré konstatní 
řetězce načítat z lokalizovatelného souboru, který  systém (resp. Cocoa) vybírá podle 
nastavení už i va te le . Pro z jednodušení je v h lav ičkovém souboru 
XULocalizationSupport definované následující makro:

#define XULocalizedString(key) NSLocalizedStringFromTable(key, @"Localizable", @"")

! Tedy stačí např. psát XULocalizedString(@”VAT”) pro lokalizovaný řetězec VAT, 
tj. v češtině DPH.

4.2.11 Výjimky
! Pro lepš í možnost opravovat chyby, už ívá UctoX f ramework 
ExceptionHandling [26] (součástí OS X) a ve třídě UctoXAppDelegate je 
nainstalován NSExceptionHandler, který odchytává veškeré výjimky. Když je výjimka 
odchycena, je předána XUExceptionReporter.
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XUExceptionReporter
) Výjimky uživateli příliš neřeknou, avšak programátorovi pomůžou opravit 
chyby. Proto UctoX kdykoliv nastane výjimka, zobrazí dialogové okno, kde uživateli 
nabídne odeslat zprávu o výjimce vývojáři.
% NSException má v  sobě sice stack trace, avšak pokud s aplikací není dSYM 
soubor (debug SYMbols), je to pouze seznam adres funkcí, vývojář pak musí 
schovávat jednotlivé verze nejen programů, ale i dSYM soubory. Proto jsem sáhl 
do  privátního frameworku OS X - Symbolication [27]. Tento framework využívá 
samotný OS X při vytváření crash reportů, atd. - má mnoho tříd na práci s virtuální 
pamětí, a zároveň je schopen správně “vydolovat” jména funkcí/metod i bez dSYM 
souborů.
) Když je vyvolána výjimka, je předána XUExceptionReporter, který  vytvoří 
stack trace, uloží si jej, stejně tak výjimku a zobrazí dialog. V dialogu může uživatel 
vyplnit svůj email, pokud si přeje být kontaktován ohledně této výjimky, a popsat 
kroky, které učinil, než výjimka nastala. Když se uživatel rozhodne zprávu odeslat, 
odešle UctoX pomocí normálního HTTP POST protokolu zprávu PHP skriptu, který 
zformuje email a odešle jej.
) Zde je kód pro vytvoření člověkem čitelného stack trace-u:

NSString *stTr = @"";

VMUSymbolicator * symbolicator = [VMUSymbolicator symbolicatorForPid:getpid()];
NSArray * addresses = [NSThread callStackReturnAddresses];

for (NSNumber * address in addresses) {
 VMUSymbol * symbol = [symbolicator symbolForAddress:[address unsignedLongLongValue]];
 stTr = [stTr stringByAppendingFormat:@"\n%@", [symbol name]];
}

Výsledkem je poté kupříkladu toto:

-[XUExceptionReporter reportException:]
-[UctoXAppDelegate exceptionHandler:shouldHandleException:mask:]
-[NSExceptionHandler _handleException:mask:]
NSExceptionHandlerUncaughtExceptionHandler
__raiseError
Objective-C_exception_throw
[NSException raise:format:]
[NSException raise:format:]
[NSString stringWithUTF8String:]
-[UctoXAppDelegate awakeFromNib]
-[NSSet makeObjectsPerformSelector:]
-[NSIBObjectData nibInstantiateWithOwner:topLevelObjects:]
loadNib
[NSBundle(NSNibLoading) _loadNibFile:nameTable:withZone:ownerBundle:]
[NSBundle(NSNibLoading) loadNibNamed:owner:]
NSApplicationMain
main
start 

% Tedy je vidět, že v UctoXAppDelegate během volání -awakeFromNib nastala 
výjimka při [NSString stringWithUTF8String:] - a ze samotné výjimky NSException lze 
vyčíst, že “***   [NSString stringWithUTF8String:]: NULL cString”, tedy byl vytvářen nullový 
NSString.
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5 Závěr
) UctoX je nováčkem na účetním světě, tedy jistě je spousta věcí, které by bylo 
vhodné dodělat, vylepšit, avšak domnívám se, že do světa softwaru pro OS X přináší 
něco zcela nového - přináší opravdu “jednoduché” účetnictví, které může používat 
každý, aniž by musel být účetním, či si přečíst dlouhosáhlé manuály. Je to účetnictví, 
ke kterému by měl (alespoň částečně počítačově gramotný) běžný člověk usednout 
a orientovat se v něm.
) Jiná účetnictví připomínají občas klikací labyrinty, kde se zobrazuje jeden 
dialog za druhým, člověk musí kvůli zadání faktury stokrát vyměnit myš za klávesnici 
a naopak. UctoX si člověk zapne, vybere svůj účet, klikne na modul, ve kterém chce 
pracovat, typicky si přidá záznam a pouze vyplní všechna pole, která jsou označena 
tak, aby se v nich mohl i laik vyznat. Vše se ukládá automaticky, žádné dialogy 
na potvrzení zavření, uložení, atd.
) UctoX není profesionálním nástrojem - ale k tomu nebyla ani počáteční 
aspirace: UctoX byl od začátku projekt jako plnohodnotného, leč nikoliv 
profesionálního nástroje a jistě mu chybí spousta funkcí, které však využije mizivé 
procento uživatelů. Cílem bylo nebýt tzv. ʻfeature-bloatedʼ, což bývá častá výčitka 
na  např. Microsoft Office, který  sice umí všechno možné, ale drtivá většina lidí 
jednak ani neví, že to umí a jednak to nemohou najít.
) Co tedy chybí v  UctoX? Určitě zde nenajdete specializované předlohy 
pro úlevy na daních, zřejmě by se mohlo UctoX obohatit o lepší propojení skladu 
a  knihy  jízd s ostatními moduly, nějakou funkci automatické detekce chyb (např. 
pokud uživatel omylem přiřadí k příjmu výdajový typ  DPH, nebo vymaže nějaké 
rozdělení příjmů, apod.). V budoucnu se dá očekávat přídávání různých 
automatizovaných funkcí, např. podpory tisku přímo do formulářů z Finančního 
úřadu, import z Xúčta, modul “Varování”, který  bude varovat uživatele před 
potenciálně špatně zadanými daty, apod. 
) Z uživatelského pohledu, s UctoX přišlo na platformu konečně účetnictví, 
které není portované, je nativní, a tedy chová se stejně jako všechny ostatní 
programy, včetně klávesových zkratek, odezvy  UI elementů, apod. Toto však přináší 
i tu nevýhodu, že narozdíl od mnohých ostatních účetnictví pro OS X, není možno 
provozovat UctoX na jiných platformách (sice je jádro psané v C++, a tedy 
jednoduše portovatelné na libovolný systém, avšak valná část práce je na UI), což 
znemožňuje práci s tím samým účtem na více platformách (např. pod Windows 
v práci a pod OS X doma).
) UctoX již nyní má aktivní uživatele - několik menších podnikatelů, hlavně 
reklamních agentur, či grafiků - např. reklamní agentura Admission, Studio Josef 
Váša, Studio Najbrt (momentálně používá Xúčto, avšak budou přecházet na UctoX), 
atd.
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Příloha A: Obsah DVD
) ) Přiloženo je DVD se složkami UctoXCore (zdrojové kódy k jádru), UctoX 
(zdrojové kódy k UI), Build (spustitelná aplikace s testovacím účtem Test.uxa) 
a Documentation (PDF soubory s uživatelskou a vývojářskou dokumentací). V obou 
složkách se zdrojovými kódy je Xcode [28] projekt, který lze po zkopírování složky 
na zapisovatelné medium otevřít a zkompilovat (vyžaduje Xcode 3.2).
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Příloha B: Použité zdroje (ikony, knihovny)

Použité ikony
Veškeré ikony použité v UctoX jsou ze sad:

• Web Injection Icon Pack
! ! © 2009, Jonatan Castro Fernández - midtone design
) ) http://www.midtonedesign.com

• Danish Royalty Free 
) ) © 2007, Jonas Rask - JONAS|RASKDESIGN
) ) http://jonasraskdesign.com

• 32px mania
) ) © 2008, Jonatan Castro Fernández - midtone design
) ) http://www.midtonedesign.com

• Math Icon 
) ) © 2008, César Gaspar
) ) http://cgink.deviantart.com)

• Fun
) ) © 2009 AdrianKenny
) ) http://adriankenny.deviantart.com/

• Truck Icon
) ) © 2008, cemegraphics
) ) http://cemagraphics.deviantart.com/art/Truck-Icon-100394570

- všechny s povolením použití zdarma.

Výjimkou je samotná ikona UctoX, která byla vytvořena Ivanem Berkou - 
http://homepage.mac.com/oceania/portfolio/ (oceania@mac.com)

Použitý kód
UctoX používá několik knihoven/částí kódu naprogramovaných jinými autory:

• Sparkle
) ) © Andy Matuschak

http://sparkle.andymatuschak.org/
• NSWindow_Flipr

) ) © 2006-7, Rainer Brockerhoff
http://www.brockerhoff.net/src/index.html

• Blowfish algoritmus
) ) autor neznámý, licence GPL
) ) http://www.schneier.com/blowfish-download.html)

Využívá také základních knihoven, které jsou součástí OS X:
• Cocoa [4]
• ExceptionHandling [26]
• Carbon [3] (pro získávání některých informací o stiscích kláves)
• QuartzCore (kvůli CIImage a CIFilter) [23]
• AddressBook (import z Adresáře)
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