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Povzetek
Mobilni telefoni nas spremljajo na vsakem našem koraku in velikokrat jih uporabljamo tudi za
krajšanje časa. Takrat največkrat poseţemo po zabavnih aplikacijah oziroma igrah, ki so
naloţene na mobilniku. V diplomskem delu obravnavamo razvoj didaktične igre za platformo
Android.
V uvodnih poglavjih diplomskega dela je predstavljen operacijski sistem Android, aplikacija
oziroma spletna stran Android Market ter razvojno okolje z Android programskim paketom za
razvoj aplikacij. Osrednji del je razdeljen na dve poglavji. Prvo je namenjeno opisu izbrane igre
Točke in kvadrati (angl. Dots and Boxes) in predstavitvi osnovne matematične strategije oziroma
logike v ozadju igre. V tem poglavju smo opredelili tudi didaktični vidik, ki ga ima igra Točke in
kvadrati. Drugo poglavje osrednjega dela smo namenili predstavitvi in opisu izdelave same
aplikacije in tako vsebuje: specifikacijo, izgled in zgradbo igre ter razredni diagram in opis
funkcij posameznih razredov, ki podrobneje predstavljajo programsko kodo izdelane igre.
Igro Točke in kadrati je na svojih mobilnih telefonih ali preko emulatorja testiralo manjše število
uporabnikov. Njihove povratne informacije smo podali v zaključnem delu diplomskega dela. Od
vsakega, ki je testiral igro, smo pridobili splošno mnenje in individualno oceno igre, poročilo o
tehničnih teţavah, ki so jih imeli in podatke o mobilniku na katerem so igro testirali. Glede na
zbrane informacije s strani uporabnikov in samoevalvacije, smo oblikovali predloge za
izboljšave.
Ključne besede: Android, operacijski sistem, Android Market, mobilna aplikacija, igra, Točke
in kvadrati
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Software development of didactical game for Android platform
Abstract

Mobile phones have become a necessity of everyday life and often they are used for
entertainment also. The latest mobile phones are embedded with lots of attractive applications or
games. Thus, in this diploma thesis deals with the development of didactical game for the
Android platform.
The introductory part of the thesis includes the presentation of the Android operating system, the
Android Market application and website, and the development environment with Android
software developer's kit. The main part of the thesis consists of two chapters. In the first, there is
a description of the Dots and Boxes game and the basic mathematical logic behind it. Further, the
didactical approach of the Dots and Boxes game is taken into consideration. The second chapter
covers the making of the application, i.e. the specification, appearance and structure of the game,
as well as the class diagram and description of individual class functions which represent the
game‟s program code in detail.
The Dots and Boxes game has been tested by a small number of users on their mobile phones
and an emulator. The user's feedback and evaluation is described in the final part of this thesis.
Upon testing the game every user has provided a general opinion, technical problem report, an
overall grade and data on the mobile phone on which the game has been tested. To sum up,
proposals have been made to improve the game taking into account the gathered user‟s
information and self-evaluation.
Key words: Android, operating system, Android Market, mobile application, game, Dots and
Boxes
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Seznam uporabljenih kratic in simbolov
2D

Two Dimensional (2-dimenzionalni prostor)

3D

Three Dimensional (3-dimenzionalni prostor)

A2DP

Advanced Audio Distribution Profile (protokol za prenos zvoka)

AAC

Advanced Audio Coding (standard za kodiranje zvoka)

ADT

Android Development Tools (vtičnik razvojnega okolja Eclipse)

API

Application Programming Interface (aplikacijski programski vmesnik)

AVC(H.264)

Advanced Video Coding (standard za kodiranje videa)

AVD

Android Virtual Device (Android virtualna naprava)

AVRCP

Audio/Video Remote Control Profile (protokol za uporavljanje naprav na
daljavo)

CPU

Central Processing Unit (centralno procesna enota ali CPE)

CDMA/EVDO

Code Division Multiple Access/Evolution-Data Optimized (metoda za
dostopanje

do

kanalov,

ki

jih

uporabljajo

telekomunikacijske

naprave/telekomunikacijski standard za brezţični prenos podatkov prek
radijskih signalov)
DDMS

Dalvik Debug Monitor Server (razhroščevalnik)

GB

Gigabyte (oznaka za kapaciteto pomnilnika)

GPS

Global Positioning System (sistem globalnega določanja lege)

HTML

Hyper Text Markup Language (jezik za označevanje nadbesedila)

XHTML

Extensible HyperText Markup Language (razširljiv označevalni jezik)

IDE

Integrated Development Environment (razvojno okolje)

IMAP-4

Internet Message Access Protocol (internetni protokol za pridobivanje epošte s streţnika)

JDK

Java Development Kit (skupek javanskih razvojnih orodij)

JIT

Just-In-Time Compiler (prevajalnik, ki javansko izvorno kodo pretvori v
strojni jezik)

JS

JavaScript (skriptni programski jezik za spletne strani)

JVM

Java Virtual Machine (Java virtualni stroj)

MMS

Multimedia Messaging Service (storitev sporočil z multimedijsko
vsebino)

MP3

MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III (zvočni format)

MPEG-4

Moving Picture Experts Group 4 (standard kodiranja videa)

OS

Operating System (operacijski sistem)

iOS

iPhone Operating System (operacijski sistem telefona iPhone)

PNG

Portable Network Graphics (rastrski slikovni format)

POP3

Post Office Protocol version 3 (internetni protokol za pridobivanje e-pošte
s streţnika)

RAM

Random-access memory (vrsta pomnilnika)

SD

Secure Digital (vrsta pomnilniških kartic)

SDK

Software Development Kit (orodje za razvoj programske opreme)

SIP VoIP

Session Initiation Protocol Voice over IP (protokol za vzpostavitev
komunikacijskih sej)

SMS

Short Message Service (storitev kratkih sporočil)

SMTP

Simple mail transfer protocol (protokol za prenos e-pošte)

SQL

Structured Query Language (strukturirani povpraševalni jezik za delo s
podatkovnimi bazami)

USB

Universal Serial Bus (univerzalno serijsko vodilo)

VM

Virtual Machine (virtualni stroj)

VPN

Virtual Private Network (zasebno poslovno omreţje)

XML

eXtensible Markup Language (razširljiv označevalni jezik)

WVGA

Wide Video Graphics Array (ločljivost zaslona 800x480)

WXGA

Wide eXtended Graphics Array (nestandardne ločljivosti zaslona
1280x720; 1280x768; 1280x800;1360x768; 1366x768)

1. Uvod
Dostopnost osebnih računalnikov in interneta sta temeljito spremenila vsakdan ljudi.
Računalnik in internet sta dve komponenti, ki sta močno vpleteni v naše profesionalno delo,
učenje, zabavo in tudi preţivljanje prostega časa. Tretji zvesti spremljevalec naših ţivljenj
pa je zagotovo mobilni telefon.
V juliju 2010 je število naročnikov mobilnih storitev deseglo 5 milijard [24]. Po navedbah
Gartner, Inc. je bilo v prvi četrtini letošnjega leta po svetu prodanih kar 427,8 milijonov
mobilnih naprav, od tega je slabih 25% pametnih telefonov. Ker je večina proizvajalcev
mobilnih naprav za drugo polovico leta 2011 napovedala novosti, se v tem času pričakuje
tudi dvig prodaje pametnih telefon. Poleg tega je Nokia za leto 2011 napovedala umik OS
Symbian in oznanila svoj prihod na trţišče pametnih telefon z OS Windows Phone 7 [23].
Hkrati z višanjem števila uporabnikov mobilnih telefonov se skokovito razvija tudi strojna
in programska oprema, povezana z mobilnimi napravami. Pametni telefon je mobilni
telefon, ki ima visoke tehnične računalniške karakteristike in hkrati podpira tudi
zahtevnejše načine povezljivosti. Pametni telefon zdruţuje funkcije mobilne naprave in
dlančnika, sluţi lahko tudi kot prenosni predvajalnik, omogoča zagon zahtevnejših
aplikacij, ima vgrajeno zmogljivo kamero in zaslon na dotik z visoko ločljivostjo, itd. Po
svojih zmogljivostih se lahko tako v marsikaterem pogledu primerjajo z malo slabšim
računalnikom. V mobilne telefone so vključeni močni procesorji, GPS moduli, zasloni na
dotik in kamere, poleg njih pa tudi številne aplikacije za obdelavo slik in videa,
povezovanje v socialne mreţe, kontrolo elektronske pošte, igre itn.
Ker nas mobilni telefon spremlja na vsakem koraku, ga poleg uporabe za naše obveznosti
dostikrat uporabljamo tudi za krajšanje časa, razvedrilo in zabavo. Takrat velikokrat
poseţemo po igrah, ki so naloţene na našem mobilniku. Zaradi izredno dobrih tehničnih
zmogljivosti, ki jih ponujajo mobilniki, so se razširile tudi moţnosti za razvoj
najrazličnejših iger, med njimi se najdejo tudi igre z didaktično vsebino.
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1.1. Cilji
Z diplomskim delom ţelimo predstaviti platformo Android. Na kratko ţelimo opisati
zgodovino oziroma nastanek operacijskega sistema Android ter predstaviti do sedaj izdane
verzije. Ker imajo pri uporabnosti in zanimivosti mobilnih naprav veliko vlogo različne
vrste aplikacij, ţelimo na kratko predstaviti tudi glavno zbirno mesto aplikacij za Android,
to je Android Market.

Glavni namen oziroma cilj diplomskega dela je razvoj aplikacije za platformo oziroma
izdelava didaktične igre za operacijski sistem Android, ki bo spodbujala matematično –
logično razmišljanje.

1.2. Vsebina

V drugem poglavju diplomskega dela smo se posvetili platformi Android. Opisali smo
lastnosti in arhitekturo operacijskega sistema Android ter predstavili Android Market. V
tretjem poglavju smo opisali razvojno okolje oziroma bolj natančno, programski paket
Android SDK. Četrto poglavje je namenjeno opisu izbrane igre Točke in kvadrati, načinu
igranja in opisu didaktičnega vidika, ki ga ima izbrana igra. V petem poglavju smo zapisali
razvoj in podrobnosti izdelave igre Točke in kvadrati za OS Android. V zadnjem poglavju
smo zapisali odziv manjšega števila uporabnikov, ki so testirali našo igro in na podlagi
njihovih komentarjev predstavili moţne izboljšave.
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2. Platforma Android
V prvem delu tega poglavja bomo na kratko predstavili od kod izvira ime Android,
nastanek skupine za razvoj OS Android – Open Handset Alliance in njihove začetke.
Opisali bomo dosedanje verzije OS Android in mobilno aplikacijo Android Market. V
drugem delu poglavja bomo podrobneje opisali arhitekturno zgradbo OS Android.

2.1 Operacijski sistem Android
Ime Android je sestavljeno iz dveh grških besed, in sicer korena andr- (grško ανδρ-) kar
pomeni „človek‟ in pripone –oid (grško -εἶδος) kar pomeni „podobne oblike‟ oziroma „ima
podobnosti‟. Android je torej robot, ki je po videzu in lastnostih podoben človeku.
Čeprav se beseda Android uporablja tako za moški kot za ţenski spol, obstaja tudi ţenska
oblika imena - Gynoid, ki se uporablja za robota s človeškimi lastnostmi, ki pa je zasnovan
tako, da je podoben ţenskemu spolu.
Skovanka Android se uporablja v znanstveno-fantastičnih romanih, TV-nanizankah in
filmih, leta 2005, ko je Google Inc. (krajše Google) kupil podjetje Android Inc., pa je le-ta
postala tudi ime za mobilni operacijski sistem [16, 33]. Na sliki 1 je prikazan logo, ki
označuje platformo Android. Ob vseh aktivnostih, povezanih s platformo, se uporablja
različne modifikacije simbola na logotipu.

Slika 1: Googlov Android logo [9]
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Android Inc. je bilo manjše podjetje, ki se je ukvarjalo z izdelavo programske opreme za
mobilne telefone. Glavni akterji tega podjetja so bili Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears
in Chris White. Julija 2005 je Google kupil njihovo podjetje in pričeli so delati zanj.
Konec leta 2007 je Google skupaj z vodilnimi podjetji v industriji na področju mobilne
telefonije (Sprint Nextel, T-Mobile, Motorola, Samsung, Sony Ericsson, Toshiba,
Vodafone, Intel, Texas Instruments in mnogi drugi) ustanovil skupino Open Handset
Alliance. Danes ima skupina 80 članov. Med seboj zdruţuje operaterje mobilne telefonije,
proizvajalce računalniških vezij, proizvajalce mobilnih telefonov, podjetja, ki se ukvarjajo s
programsko opremo in komercialna podjetja. Cilj skupine Open Handset Alliance je hiter,
inovativen in glede na potrebe strank odziven razvoj operacijskega sistema Android [5, 22].
V letu 2008 je bila platforma Android prvič predstavljena javnosti. Skupaj z njo je TMobile oznanil razpoloţljivost prvega pametnega telefona T-Mobile G1, ki je novo
platformo tudi uporabljal. Google je dostop do izvorne kode platforme Android omogočil
pod licenco Apache‟s Open Source licence [4, 31]. Od svojega začetka je razvoj OS
Android tekel strmo navzgor in izšlo je ţe kar nekaj njegovih novih različic oz.
posodobitev, ki se predstavljajo s kodnimi imeni. Kodna imena se v industriji uporabljajo,
kadar se ţelijo prikriti informcije o izdelavi novih projektov. Google za nove verzije OS
Android uporablja kodna imena, ki so hkrati tudi imena sladic. Ob izdaji nove različice ob
vhodu razstavijo velik model slaščice, po kateri je le-ta poimenovana. Do sedaj izdane
različice, z izjemo prvih dveh, imajo tako sledeča imena: Cupcake, Donut, Eclair, Froyo,
Gingerbread in Honeycomb.
Googlov in posledično Androidov največji konkurent je Apple Inc. (krajše Apple) s svojim
iOS. Na spletu najdemo številne primerjave med OS Android in iOS, katerih zaključki
(kateri je boljši) pa nikoli niso enoznačno v prid enega ali drugega [25]. Četudi se avtor
prispevka nagne na stran enega izmed tekmecev, se v večini primerov, kot odgovor na
prispevek oglasijo privrţenci Googla ali Appla, ki s svojimi argumenti zopet odprejo
razpravo o tem, kdo je boljši. Glede na dejstvo, da je iOS namenjen le iPhone-u, OS
Android pa je naloţen na mobilne telefone mnogih proizvajalcev, bi lahko sklepali, da ţe
zaradi razširjenosti in različnih uporabnikov v tem konkurenčnem boju zmaguje Google.
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Vendar Apple vztraja in ohranja visok nivo tako pri strojni opremi svojega mobilnika kot
tudi storitvah in aplikacijah zanj in tako predstavlja teţkega tekmeca Googlu. Iz tega
rivalstva zagotovo največ odnesejo uporabniki, saj je napredek in razvoj obeh, zaradi
visokih norm, ki si jih medsebojno postavljata giganta, nenehen, učinkovit, dober in
razmeroma hiter.
2.1.1 Verzije operacijskega sistema Android

Aplikacijski programski vmesnik - API (angl. Application programming interface) zajema
sklop pravil in določil, ki jim določena aplikacija sledi pri uporabi storitev in dostopanju do
podatkov in virov, ki jih ustvarja druga aplikacija. Podobno kot uporabniški vmesnik
omogoča interakcijo med osebo in računalnikom, tako aplikacijski programski vmesnik
omogoča interakcijo med različnimi aplikacijami [32].
Nivo API je številčna oznaka ogrodja aplikacijskega programskega vmesnika, ki je
vsebovan v posamezni različici OS Android. Ogrodje vsebuje [26]:

-

osnovni nabor paketov in razredov,

-

skupek XML elementov in atributov za razglasitev manifest datoteke,

-

skupek XML elementov in atributov za prijavo in dostop do virov,

-

mnoţico sporočilnih objektov,

-

skupek dovoljenj, ki jih aplikacije lahko zahtevajo,

-

mnoţico dovoljenj in omejitev izvajanja ter dostopanja do virov.

Od svojega prihoda na trţišče, septembra 2008 do danes, je platforma Android doţivela ţe
veliko nadgradenj in popravkov. Vsaka posodobitev ogrodja API je narejena tako, da je
nova verzija kompatibilna s svojo predhodno verzijo. V tabeli 1 [30] so naštete do sedaj
izdane ali znane verzije OS Android, njihovo kodno ime, nivoji API, ki jih posamezne
verzije vsebujejo in nekaj glavnih lastnosti posamezne verzije. Naštete lastnosti oziroma
specifikacija posamezne verzije nakazuje tudi tok razvoja, tako strojne kot tudi programske
opreme pametnih telefonov.
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Verzija

Kodno ime

OS
Android

Nivo
API

/

1

Cupcake

3

Donut

4

Eclair

7

1.0

Android
1.5

Android
1.6

Android
2.0/2.1

Lastnosti

Android Market aplikacija
Spletni brskalnik za prikaz in povečavo HTML in
XHTML spletnih strani
Podpora za kamero (brez moţnosti določenih
nastavitev)
Dostop do elektronske pošte (podpora POP3,
IMAP4, SMTP)
Sihronizirane Google aplikacije (npr. Google
Contacts s People app)
MMS in SMS, Glasovni klic
Media Player, YouTube video predvajalnik
Prikaz obvestil v statusni vrstici (moţnosti dodatnih
nastavitev)
Nastavitve ozadja
Aplikacije: Alarm Clock (budilka), Calculator
(kalkulator), Dialer (klici), Home screen (domov),
Pictures (galerija), in Settings (nastavitve).
WiFi in Bluetooth
Widget (gradniki grafičnega uporabniškega
vmesnika)
Kamera: video posnetki
Galerija: predvajanje video posnetkov (format
MPEG-4 in 3GP)
Bluetooth: dodana podpora za stereo (A2DP in
AVRCP profil), Auto-pairing
Sistem: animirani zaslonski prehodi
Nalaganje videa na YouTube
Nalaganje slik v Picasa galerijo
Iskanje: glasovno in tekstovno iskanje, okrepljeno z
vključitvijo zaznamkov, zgodovine, stikov, itd.
Fotoaparat in kamera z vgrajeno galerijo, kar
omogoča hitrejši dostop do le-te
Posodobitev tehnologije za podporo CDMA/EVDO,
802.1x, VPN, in pretvarjanje text-to-speech (glas v
tekst)
Podpora za WVGA resolucijo zaslona
Google navigacija turn-by-turn
Bluetooth: podpora 2.1
Google Maps 3.1.2
Kamera: podpora Flash, digitalna povečava, barvni
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Android

Froyo

8

Gingerbread

9

2.2

Android
2.3

Android

Honeycomb

3.0

Ice

Cream

Sendwich

efekti, makro, itd.
Podpora Microsoft Exchange
Podpora za HTML5
Sistem: izboljšana hitrost in pomnilniške lastnosti
Zalon: podpora za več velikosti in ločljivosti, boljše
razmerje kontrastov
Aplikacije na zunanjem pomnilniku
Avtomatično posodabljanje aplikacij
Chrome z v8 JS
Podpora Flash 10.1
Izmenjava kontaktov preko Bluetooth-a
Prevajalnik JIT
Sistem: izboljšana hitrost in pomnilniške lastnosti
Zaslon: 320dpi, 720p
Funkcionalnost WiFi Hotspot in moţnost
onemogočanja dostopa do podatkov
Boljše upravljanje z aplikacijami
Download Manager (enostaven dostop do
prenešenih datotek), moţnost prenosa večjih datotek
Izboljšani zvočni efekti in grafika
Near Field Communication
Podpora za več kamer
SIP VoIP telefonija
Virtualna tipkovnica: hitrejša, več intuitivnega
vnosa teksta, boljši tekstovni predlogi, glasovni
vnos
Zaslon: podpora za zelo velike velikosti zaslona in
resolucije (WXGA in višje)
Garbage collection (zbiranje smeti): zagotavlja
večjo zmogljivost in boljše delovanje
Zasnovan za tablične računalnike
Uporabniški vmesnik s “holografsko” temo
Sistemska vrstica: dostop do raznih obvestil, prikaza
nedavno uporabljenih aplikacij in mehkih
navigacijskih tipk (Domov, Nazaj ipd.)
Zaslon: upošteva večje ekrane
Virtualna tipkovnica: izboljšana natančnost pri
tipkanju
Več-jedrni processor
Novi multimedijski standardi
Boljša povezljivost
Izid nove verzije napovedan v letu 2011. Zdruţevala
naj bi lastnosti predhodnjih verzij Gingerbread in
Honeycomb

Tabela 1: Verzije OS Android
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2.1.2 Android Market
Android Market je konec leta 2008 ustvaril Google. Gre za spletno trgovino s programsko
opremo oziroma aplikacijami, razvitimi za OS Android. V začetku je bil Android Market
dostopen le preko mobilnih naprav. Aplikacijski program z imenom Market, ki omogoča
brskanje med razpoloţljivimi aplikacijami in prenos le-teh na mobilno napravo, je ţe
predhodno naloţen na mobilnik z OS Android.
Od februarja 2011 je Android Market na voljo tudi preko spleta. Brskanje, pregledovanje in
prenos aplikacij je tako omogočen iz kateregakoli računalnika. Spletna različica, do katere
dostopamo z osebnim računalnikom predstavlja pridobitev, saj omogoča računalniški ekran
bistveno boljšo preglednost. Zaradi večjega ekrana in na splošno zmogljivejših tehničnih
karakteristik računalnika lahko poleg boljše preglednosti zagotovimo tudi več slikovnega
materiala, video vsebin ter večjo interaktivnost.
Razvijalci aplikacij, ki ţelijo svoje delo objaviti na Android Marketu, se morajo predhodno
registrirati

kot

Android

Market

razvijalci.

To

storijo

preko

strani

http://market.android.com/publish. Brezplačne aplikacije lahko objavljajo vsi registrirani
razvijalci. Niti objava niti prenos brezplačne aplikacije ni omejen glede na drţavo bivanja.
Pri plačljivih aplikacijah se pojavijo omejitve, saj je seznam drţav, v katerih je le-te moţno
prenesti ali pa za svoje objavljeno delo dobiti plačilo, omejen.
Za razvijalce Android aplikacij se obetajo boljši časi, saj je Google maja letos napovedal
širitev plačljivega Android Marketa v novih 131 drţav, med katerimi je končno tudi
Slovenija [13].
Google je naznanil tudi osveţitev Android Marketa, predvsem tistega, ki je nameščen na
napravo (ne spletne različice). Seznam najbolj popularnih aplikacij se bo posodabljal
pogosteje in bo hkrati tudi omejen na posamezno drţavo (več aplikacij namenjenih
domačemu trgu). Dodana bo kategorija Editor‟s Choice, ki bo vsebovala aplikacije, izbrane
s strani Googla. Oznaka Top Developers (trenutno jo ima 150 razvijalcev) bo označevala
tiste, ki bodo nalagali le visoko kakovostne aplikacije.
Android Market naj bi postal tudi bolj priročen za razvijalce, saj jim bo omogočeno
preverjanje naprav, na katere se da njihove aplikacije naloţiti oziroma bodo sami lahko
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določene naprave izločili. Od junija dalje bo mogoče naloţiti več namestitvenih datotek (za
različne ločljivosti, v različnem jeziku), ki pa bodo na voljo pod istim imenom, pravilna
različica se bo namestila glede na nastavitve ali napravo. Namestitvene datoteke bodo po
novem lahko tudi obseţnejše, vse tja do 4GB [12].
Vse te izboljšave, ki jih je napovedal Google, bodo najverjetneje pripomogle k dejanski
uresničitvi napovedi, da bo Android Market v avgustu 2011 prehitel svojega največjega
konkurenta – Apple in njihov App Store.
Še ena zanimiva spletna stran v povezavi z Android Marketom je AppBrain. Ta spletna
stran, ki se nahaja na naslovu http://www.appbrain.com/, je bila pred prihodom spletne
različice Android Marketa odlična pomoč pri brskanju po aplikacijah, ki so naloţene na
Android Marketu. AppBrain omogoča le iskanje in shranjevanje izbranih aplikacij na
seznam ţelja, iz katerega kasneje, preko telefona aplikacijo dejansko tudi naloţimo. Torej
direkten prenos aplikacij iz strani AppBrain na mobilno napravo ni mogoč.
Druga značilnost strani AppBrain so raznovrstni statistični podatki vezani na OS Android.
Analiza in statistična obdelava je prikazana s pomočjo tabel in diagramov. Na strani lahko
najdemo sveţe podatke o najbolj zaţeljenih aplikacijah, največkrat prenešenih aplikacijah,
izvemo lahko koliko od trenutno naloţenih aplikaci je plačljivih in koliko zastonjskih, itd.
V nadaljevanju podajamo nekaj podatkov, pridobljenih iz strani AppBrain. Trenutno število
vseh aplikacij na Marketu je 202069 (junij 2011). Med njimi je največ aplikacij namenjenih
zabavi, najmanj pa vremenu. Med igrami je daleč največ miselnih iger in sestavljank,
najmanj pa jih je naloţenih v kategorijo dirkalnih iger. Podrobnejši podatki, ki se nanašajo
na mesec junij 2011, so prikazani na slikah 2 in 3, ki se nahajajo na naslednji strani.
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V tabeli na sliki 2 prvi stolpec predstavlja ime kategorije, nato sledi število vseh aplikacij v
kategoriji, povprečna ocena uporabnikov, število in procent aplikacij, ki so bile prenešene
več kot 50000-krat, število plačljivih aplikacij, povprečna cena in v zadnjem stolpcu število
nizkokvalitetnih aplikacij. AppBrain vsebuje filter, ki samodejno zaznava nizkokvalitetne
aplikacije. Kot take označuje vse aplikacije, ki jih smatra za nekoristne oziroma neuporabne
[14].

Slika 2: Tabela kategorij Android aplikacij in njihovih podatkov [12]

Slika 3: Tabela kategorij Android iger in njihovih podatkov [12]
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2.2 Zgradba operacijskega sistema Android
Ţelja po moţnosti interakcije med posameznimi aplikacijami ter večkratne in skupne rabe
tako storitev kot tudi uporabniškega vmesnika in podatkov med komponentami, se je
realizirala v arhitekturi platforme (slika 4). Le-ta je zgrajena v obliki sklada različnih plasti
programske opreme [4, 5].

Slika 4: Diagram ahitekture Androida [15]

Linux jedro
Na dnu arhitekture Androida se nahaja Linux jedro, različica 2.6. Jedro upravlja z gonilniki
naprave, pomnilnikom, omreţjem, procesi, skrbi za varnost in zagotavlja ostale storitve
operacijskega sistema. Poleg tega jedro deluje kot vez med strojno in programsko opremo
[3,7].
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Knjižnice
Nad jedrom se nahaja plast, ki vsebuje knjiţnice. Le-te niso aplikacije same po sebi, temveč
obstajajo za potrebe klicev višje leţečih programov. Spisane so v jeziku C ali C++.
Uporabnikom mobilnih naprav z OS Android knjiţnice niso vidne, medtem ko razvijalcem
so. Slednji jih uporabljajo za dostopanje do strojnih komponent naprave [3].
Nekaj najpomembnejših knjiţnic vsebuje sledeče komponente [5]:

-

Upravljalec zaslona (angl. Surface manager): Upravlja s sistemom za izpis in
podpira 2D in 3D.

-

2D in 3D grafika (angl. 2D and 3D graphics): Grafični knjiţnici Skia (2D grafika)
in OpenGL ES (3D grafika) skrbita za podporo grafike. Dvo in tri dimenzionalni
elementi so v Androidu lahko skupaj znotraj enega samega uporabniškega
vmesnika.

-

Podpora medijem (angl. Media codecs): Zagotavlja kodeke, ki omogočajo
predvajanje različnih avdio in video formatov (AAC, AVC (H.264), MP3, MPEG4).

-

Baza podatkov SQL (angl. SQL database): SQLite je relacijska baza podatkov, ki je
na voljo znotraj naprave. To lahko uporabimo za trajno shranjevanje znotraj naših
aplikacij.

-

Spletni brskalnik (angl. Browser engine): Delovanje spletnega brskalnika zagotavlja
knjiţnica WebKit (podpira tudi brskalnika Google Chrome in Applov Safari).

Izvajalno okolje (Android Runtime)
V plasti nad jedrom se poleg knjiţnic nahaja tudi Android runtime oziroma izvajalno
okolje. Izvajalno okolje vsebuje dva pomembna dela in sicer: Java knjiţnice in virtualni
stroj Dalvik [4].
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Nizka učinkovitost CPU, majhen RAM, počasen notranji pomnilnik in omejena moč
baterije so glavne značilnosti mobilnih naprav, zaradi katerih so pri Googlu čutili potrebo
po spremembi Java knjiţnic in Java virtualnega stroja (JVM). Glavne Java knjiţnice, ki se
nahajajo znotraj izvajalnega okolja so tako alternativna in omejena implementacija
standardnih Java knjiţnic, virtualni stroj Dalvik pa so razvili eksplicitno za Android.
Virtualni stroj Dalvik je spisal Dan Bornstein. Za razliko od ostalih virtualnih strojev, ki
ponavadi temeljijo na skladih, Dalvik VM temelji na registrih. Register je ime za skupek
podatkov, ki se nahajo v procesorju računalnika, sklad pa je podatkovna struktura, ki deluje
po sistemu 'zadnji na sklad prvi iz sklada'. Študije so pokazale, da arhitektura, ki temelji na
registrih, povprečno omogoča 50% manj izvršenih ukazov kot skladovna arhitektura. Tako
je arhitektura usmerjena na registre hitrejša in optimizirana tako, da porablja malo
pomnilniškega prostora [28, 29]. Interpreter je poenostavljen, kar zagotavlja hitrejše
izvrševanje kode.
Znotraj standardnega Java okolja, se izvorna koda prevede v Java byte – kodo, ki je
shranjena v datoteki .class, le-to prebere JVM v svojem izvajalnem okolju. Tudi na
Android platformi se izvorna javanska koda prevede v .class datoteko, vendar se nato, s
pomočjo orodja „dx‟, .class datoteka v nadaljevanju pretvori v datoteko .dex oziroma
Dalvik Executable File. Slednja se izvrši v Dalvik VM. Dalvik VM je spisan tako, da
naprava lahko učinkovito zaţene več virtualnih strojev naenkrat. To je pomembna lastnost,
saj vsaka aplikacija na Androidu teče znotraj svojega procesa. Vsak proces zahteva svoj
primerek virtualnega stroja [28, 29].

Aplikacijsko ogrodje

V tej plasti se nahajajo gradniki, ki so potrebni za ustvarjanje lastnih aplikacij. Ogrodje je
na Android prednaloţeno, vendar ga lahko po ţelji razširimo s komponentami (potebne za
razvoj ţeljene aplikacije). Glavna Androidova značilnost je uporaba posameznih delov
aplikacije v drugih aplikacijah. Android aplikacije nimajo main() metode (ene vstopne
točke v aplikacijo), temveč so sestavljene iz komponent, ki jih sistem zaganja po potrebi.
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Komponente so definirane v t.i. manifest datoteki. Obstajajo štiri različne komponente [3,
8, 35]:
-

Aktivnosti (angl. Activity) – aplikacijo lahko sestavlja ena ali več posameznih
aktivnosti. Skupaj predstavljajo uporabniški vmesnik. Vsaka aktivnost deluje
neodvisno od drugih, vendar je ena aktivnost označena kot prva. Le-ta se
uporabniku prikaţe ob zagonu aplikacije. Prehod iz ene aktivnosti v drugo je
opravljen tako, da aktivnost, ki se trenutno izvaja zaţene naslednjo preko
asinhronega sporočila o namenu. Posamezna aktivnost v večini primerov zaseda
celoten zaslon, lahko pa se pokaţe tudi v obliki pojavnih oken. Vizualno vsebino
oken urejajo pogledi (izhajajo iz razreda View), ki so hierarhično organizirani in
imajo takoimenovano drevesno strukturo. Posamezno drevo aktivnosti se določi z
metodo Activity.setContentView(). Pogledi v listih drevesa pogledov zagotavljajo
izris vsebine in skrbijo za interakcijo z uporabnikom. Veliko pogledov je ţe
predpripravljenih z gumbi, tekstovnimi polji, potrditvenimi polji itd. [3].

-

Storitve (angl. Services) – Storitve izhajajo iz razreda Services, tečejo v ozadju
nedoločeno dolgo časa in ne zagotavljajo uporabniškega vmesnika. V kolikor je
storitev v teku, se je na njo moţno povezati (bind to). Medtem, ko smo povezani na
storitev, je z njo mogoče komunicirati preko vmesnika, ki ga izpostavlja storitev in
uporabljati vse njihove metode, ki so nam vidne [3, 8].

-

Sprejemnik (angl. Broadast receivers) – sprejemnik sistemskih obvestil podobno
kot storitve deluje v ozadju in prav tako ne prikazuje uporabniškega vmesnika.
Glavne naloge te komponente so sprejemanje, oddajanje in odzivanje na sporočila
oziroma obvestila. Veliko primerov takšne komponente izvira iz sistema (obvestilo
o nizkem stanju baterije, obvestilo o prejeti pošti, itd.), vendar lahko tudi druge
aplikacije sproţijo sprejemnik sistemskih obvestil. Sprejemniki dedujejo iz razreda
BroadcastReceiver. Kot odziv na prejeto obvestilo lahko zaţenejo aktivnost,
storitev ali pa samo opozorijo uporabnika. Opozorilo uporabniku komponenta
izvede z uporabo NotificationManager-ja. Upravljalec obvestil (angl. Notification
Manager) – upravlja javljanje in prikazovanje obvestil, tako tistih, ki so namenjena
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uporabniku (alarmi, sestanki, opomniki, itd.), kot tudi tistih, ki so namenjena
izvrševanju kode v ozadju (sporočila med samimi komponentami o njihovih
zaključkih dela, potrebni aktivaciji itd.) [3, 8].

-

Ponudnik vsebine (angl. Content Providers) – obsega in zdruţuje podatke, ki si jih
aplikacije med seboj delijo. Podatki so lahko shranjeni v datotečnem sistemu ali v
SQLite podatkovni bazi. Za ponujanje vsebine ponudnik deduje iz razreda
ContentProvider. S tem je na voljo nabor metod, ki omogočajo ostalim aplikacijam
pridobivanje in shranjevanje podatkov. Aplikacije teh metod ne kličejo direktno
temveč za dostop do podatkov uporabljajo razred ContentResolver, ki komunicira s
ponudnikom [3].

Aktiviranje posameznih komponent
Vse komponente se aktivirajo s pomočjo asinhronega sporočila o namenu (angl. Intent).
Izjema je komponenta ponudnik vsebine, ki se aktivira ob prejemu zahteve s strani
ContentResolver. Proţilec aktivnosti vseh ostalih je objekt tipa Intent, ki nosi vsebino
sporočila. Za aktiviranje ima vsaka komponenta svoje metode [8].
Za

zagon

aktivnosti

se

proţilec

posreduje

metodi

Content.startActivity()

ali

Content.startActivityForResult(). Zagnana aktivnost lahko pridobi inicialni proţilec s
klicem metode getIntent(). Ena aktivnost pogosto zaţene drugo, novo aktivnost. Novo
aktivnost kličemo z metodo Content.startActivityForResult(), če prva aktivnost, od nove
zagnane aktivnosti pričakuje odgovor. Rezultat se vrne preko metode setResult() kot
proţilec, ki ga prva aktivnost pridobi s klicem metode onActivityResult(). Metoda
Content.startActivity() ne zahteva povratne informacije [3, 8].
Za zagon storitve (ali pošiljanje ukazov zagnani storitvi) se proţilec posreduje metodi
Context.startService(). Vzpostavitev povezave med komponento in storitvijo se izvrši preko
metode Context.bindService(). Storitev sprejme proţilec z metodo onBind() [3].
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Zaustavljanje posameznih komponent

Komponenti ponudnik vsebine in sprejemnik ni potrebno posebej zaustavljati. Prva je
aktivna le dokler odgovarja na zahteve ContentResolver-a, druga pa dokler se odziva ne
sprejeto sporočilo. Komponenta aktivnosti vključuje uporabniški vmesnik in tako deluje
dokler obstaja interakcija z uporabnikom. Aktivnost velikokrat aktivira storitev. Tudi
slednje imajo lahko daljši ţivljenjski cikel, zato posledično potrebujemo mehanizem za
ustavljanje teh dveh komponent.
Aktivnost zaustavimo s klicem lastne metode finish(). Če aktivnost zaţene drugo aktivnost
preko metode startActivityForResult(), jo lahko ustavi s klicem metode finishActivity().
Storitev zaustavimo s klicem lastne metode stopSelf() ali s klicem metode
Context.stopService() [3].
Ţivljenjski cikel aplikacije in njenih komponent
Posamezen proces (aplikacija) teče, dokler je le-ta potreben ali pa dokler sistem ne
potrebuje spomina za drugo aplikacijo. Nekoliko nenavadna a hkrati temeljna značilnost
Androida je, da ţivljenjski cikel aplikacije ni direktno kontroliran iz aplikacije same, ampak
iz sistema. Sistem ga določi s kombinacijo: poznavanja delov aplikacij, za katere ve, da
tečejo; poznavanjem pomembnosti teh delov za uporabnika in z velikostjo spomina, ki je na
voljo celotnemu sistemu.
Upravljalec aktivnosti (angl. Activity manager) upravlja z ţivljenskim ciklom aplikacije in
ohranja zgodovino o delujočih aktivnostih v tako imenovanem „backstack‟ – skladu odprtih
aplikacij. S pomočjo tipke „Nazaj‟ (angl. Back) lahko uporabnik preide od aktivnosti, ki jo
opravlja, do aktivnosti, ki jo je uporabljal predhodno [3, 8].
Komponente aplikacije imajo svoj ţivljenjski cikel. Obstajati začnejo, ko se odzovejo na
asinhrona sporočila o namenu in zaključijo, ko so primerki uničeni. V vmesnem času je
komponenta lahko aktivna ali neaktivna in v primeru aktivnost tudi vidna ali nevidna
uporabniku.
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Z aktivnostmi sistem upravlja s pomočjo sklada aktivnosti (angl. Activity Stack). Ko je
aktivnost zagnana se nahaja na vrhu sklada in je tako v teku. Predhodna aktivnost se nahaja
pod novo aktivnostjo (to, ki je trenutno v teku) in ne pride v ospredje dokler nova aktivnost
obstaja. Če uporabnik pritisne gumb „Nazaj‟ (angl. Back) se predhodna aktivnost premakne
na vrh sklada in tako postane aktivna. [3, 8, 35]

Aktivnost ima lahko tri različne vrste stanj:
Aktivno stanje - aktivnost je v ospredju zaslona in na vrhu sklada. Fokus je na akciji
uporabnika.
Prekinjeno stanje - aktivnost izgubi fokus vendar je še vedno vidna. Druga aktivnost
leţi nad njo transparentno ali pa tako, da ne zaseda celotnega zaslona. V tem stanju
je aktivnost še vedno popolnoma ţiva, vendar jo lahko sistem v primeru izredno
nizkega stanja pomnilnika uniči.
Ustavljeno stanje – aktivnost je popolnoma prekrita z neko drugo aktivnostjo, torej
ni več vidna uporabniku. Sistem jo uniči, ko potrebuje pomnilnik.
Aktivnost v prekinjenem ali ustavljenem stanju lahko sistem pobriše iz pomnilnika s klicem
metode finish() ali preprosto uniči (angl. kill) njen proces. Taka aktivnost lahko postane
zopet vidna, vendar mora biti ponovno zagnana in obnovljena na predhodno stanje. Ko
aktivnost prehaja med stanji, je o spremembah obveščena s klici zaščitenih prehodnih
metod, ki so opisane v tabeli 2. Podrobnejša ponazoritev prehajanja stanj aktivnosti je
prikazana na sliki 5.
Celoten ţivljenjski cikel aktivnosti se zgodi med prvim klicem metode onCreate() in enim,
končnim klicem metode onDestroy(), ki sprosti vsa uporabljena sredstva. Aktivnost je na
ekranu vidna v času med klicem metode onStart() do klica metode onStop(). Le-ti sta lahko
klicani večkrat [3, 8].
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Ime zaščitene prehodne metode
void onCreate(Bundle savedInstanceState)

void onStart()

void onRestart()

void onResume()

void onPause()

void onStop()

void onDestroy()

Značilnosti metode
Se kliče, ko je aktivnost prvič ustvarjena.
Znotraj metode ustvarimo poglede (views),
veţemo podatke na sezname in podobno.
Bundle object vsebuje predhodno stanje
aktivnosti.
Vedno ji sledi metoda onStart().
Se kliče tik preden aktivnost postane vidna
uporabniku.
Sledi ji metoda onResume() (če aktivnost
pride v ospredje) ali metoda onStop() (če se
aktivnost skrije).
Se kliče zatem, ko je bila aktivnost
ustavljena in je tik pred tem, da se ponovno
zaţene.
Vedno ji sledi metoda onStart().
Se kliče tik preden aktivnost začne
interakcijo z uporabnikom.
Aktivnost se v tem trenutku nahaja na vrhu
sklada aktivnosti.
Vedno ji sledi metoda onPause().
Se kliče vedno, ko sistem začne ponovno
zaganjati neko drugo aktivnost.
Se uporabi zato, da shrani spremembe
podatkov, ustavi animacije in ostale stvari,
ki uporabljajo CPU.
Svoje naloge mora opraviti zelo hitro, saj se
naslednja aktivnost ne bo nadaljevala,
dokler ne konča svojega dela.
Sledi ji metoda onResume() (če aktivnost
pride spet v ospredje) ali metoda onStop()
(če aktivnost ni več vidna uporabniku).
Aktivnost v tem stanju lahko sistem uniči.
Se kliče, ko aktivnost uporabniku ni več
vidna. To je lahko zaradi teka, ker je bila
aktivnost uničena, ali pa jo prekriva
obstoječa ali neka nova aktivnost.
Sledi ji metoda onRestart() (če je aktivnost
ponovno v interakciji z uporabnikom) ali
metoda onDestroy() (če aktivnost ni več v
uporabi).
Aktivnost v tem stanju lahko sistem uniči.
Se kliče preden je aktivnost uničena.
Je zadnji klic, ki ga bo aktivnost prejela.
Lahko je klicana bodisi zato, ker je
aktivnost končana, bodisi zato, ker sistem
začasno to aktivnost uniči zaradi potrebe po
prostoru.

Tabela 2: Prehodne metode komponent
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Slika 5: Diagram življenjskega cikla aktivnosti [35]
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Storitev se lahko uporabi na dva različna načina:
Lahko je zagnana z dovoljenjem, kar pomeni, da teče, dokler je kdo ne ustavi
(zagon s Context.startService() in ustavljanje s Context.stopService()) ali pa se
ustavi sama (z uporabo Service.stopSelf() ali Service.stopSelfResult()).
Lahko je programsko krmiljena z izpostavljenim vmesnikom. Klienti vzpostavijo
povezavo s storitvijo in preko povezave kličejo funkcije storitve. Povezava se
vzpostavi s Context.bindService() in prekine s Context.unbindService().
Zgornja načina se med sabo lahko prepletata. Klient se z bindService() lahko poveţe tudi na
storitev, ki je bila zagnana z metodo startService(). V tem primeru bo stopService() ustavil
storitev šele, ko se bo zaključila zadnja povezava. Podrobnejša ponazoritev prehajanja stanj
storitev je na sliki 6.

Slika 6: Diagram življenjeskega cikla storitve [35]
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Aplikacije
Najvišja plast v arhitekturi Androida je plast aplikacij, ki je tudi edina vidna končnemu
uporabniku. Aplikacije za Android se pišejo v programskem jeziku Java. Prevedena
javanska koda vključno z vsemi potrebnimi viri se zapakira v datoteko s končnico .apk. To
datoteko se smatra za aplikacijo in predstavlja osnovo za distribucijo in nameščanje
aplikacije na mobilni telefon. Ob nakupu mobilnega telefona je nekaj osnovnih aplikacij,
kot na primer koledar, imenik, program za SMS sporočila ali brskalnik, ţe naloţenih. Ena
izmed predhodno naloţenih aplikacij je tudi Android Market, ki smo jo podrobneje ţe
opisali v poglavju 2.1.2.
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3. Razvojno okolje
Aplikacije za mobilne telefone razvijamo na računalnikih in jih kasneje prenesemo na
mobilnik. Podprta razvojna okolja so tako operacijski sistem Linux, kot tudi Windows in
Mac OS. Za to, da lahko napišemo oziroma razvijemo svojo Android aplikacijo, moramo
na računalnik namestiti ustrezna orodja, ki nam bodo le to omogočala. Nameščanje in
konfiguracija potrebnih orodij se nekoliko razlikuje glede na izbrani OS [7]. Pri pisanju
diplomskega dela smo uporabljali OS Win XP, zato smo za potrebe razvoja aplikacije
namestili sledeča orodja:
- Android programski paket za razvoj aplikacij (angl. Android Software Developer‟s Kit ali
SDK)
- Java programski razvojni paket (angl. Sun‟s Java Development Kit ali JDK)
- Integrirano razvojno okolje Eclipse (angl. Eclipse IDE)
- Vtičnik integriranega razvojnega okolja Eclipse (angl. Android Developer Tool ali ADT)
Podrobnejša navodila za namestitev orodij in posebnosti glede na OS lahko najdemo na
spletnem naslovu http://developer.android.com/sdk/index.html.
3.1 Android SDK

Android programski paket za razvoj aplikacij (v nadaljevanju SDK) prenesemo iz strani
http://developer.android.com/sdk/index.html. Izberemo seveda paket, ki ustreza našemu
OS. Android SDK zahteva še namestitev Java programskega paketa verzije 5 ali 6.
SDK paket vsebuje: Android API knjiţnice, ki omogočajo dostop do sklada platforme
Android; orodja za razvoj, s pomočjo katerih izvorno kodo pretvorimo v izvršljivo
aplikacijo; Android upravljalec virtualne naprave; emulator, o katerem bomo več povedali
v nadaljevanju; dokumentacijo; nekaj vzorcev kode oziroma aplikacij in spletno podporo,
ki se nahaja na naslovu http://developer.android.com/resources/community-groups.html
[6].
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3.2 Android emulator
Za razvoj, razhroščevanje in testiranje Java aplikacij smo uporabili Eclipse IDE z
vtičnikom ADT. Java in XML datoteke lahko drugače urejamo tudi s pomočjo različnih
urejevalnikov teksta. Oba primera podpirata emulator, ki je sestavni del SDK paketa, s
pomočjo katerega zaţenemo, razhroščujemo in testiramo aplikacije. V času razvoja
aplikacije 90% testiranja opravimo ravno na emulatorju in dejanskih mobilnih naprav ne
uporabljamo.

Izgled emulatorja je prikazan na sliki 7. V desnem delu okna emulatorja se nahaja celoten
nabor moţnih gumbov za izvajanje akcij tako z uporabo miške kot tudi tipkovnice. Levi del
okna Emulatorja vsebuje ekran, kjer se prikazuje izvajanje aplikacij.

Slika 7: Okno emulatorja z OS Android 1.6
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Emulator oziroma virtualna mobilna naprava posnema delovanje in večino lastnosti
dejanske mobilne naprave. Ker pa so mobilne naprave med seboj različne, in ker obstaja ţe
kar nekaj verzij OS Androida, je zelo pomembno, da lahko zgeneriramo virtualne naprave z
različnimi lastnostmi. To nam omogoča Android Virtual Device – AVD. S pomočjo AVD –
ja generiramo virtualno napravo, ki simulira mobilno napravo z ţeljeno verzijo OS in
strojno opremo.
To najlaţje storimo tako, da v Eclipse-u kliknemo na Window > Android SDK and AVD
Manager > New. Na sliki 8 vidimo pogovorno okno, ki se odpre. Vanj vnesemo ime
virtualne naprave (Name), izberemo verzijo OS (Target), določimo karakteristike za kartico
SD (SD Card) in zaslon (Skin) ter določimo kaj (kakšno strojno opremo) naj virtualna
naprava podpira (Hardware).

Slika 8: Pogovorno okno za ustvarjanje novega AVD
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Ker emulator le posnema delovanje fizičnih naprav, ima posledično tudi nekaj omejitev, in
sicer:

-

opravljanje in sprejemanje klicev lahko le simuliramo, dejansko pa jih ne moremo
opraviti ali sprejeti;

-

nima podpore za povezavo USB;

-

nima podpore za zajem slike ali videa;

-

nima podpore za priključitev slušalk;

-

ne zaznava stanja povezanosti;

-

ne zaznava stanja baterije;

-

ne zaznava vstavljanja SD kartice;

-

nima podpore za Bluetooth.

Zaradi zgoraj naštetih omejitev in zaradi raznolikosti mobilnih naprav, je obvezno, da svoje
aplikacije ob koncu razvoja testiramo na dejanskih mobilnih napravah.
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3.3 Razhroščevalnik DDMS
Dalvik Debug Monitor Server (DDMS) je razhroščevalnik, ki ga ob namestitvi SDK-ja leta doda Eclipse-u. DDMS deluje na emulatorju ali fizični mobilni napravi. Če sta
priključeni obe, se razhroščevalnik priključi na emulator. DDMS okenski vmesnik
zagotavlja vpogled v specifične informacije razhroščevanja, deluje kot vmesnik med
razvojnim orodjem in delujočo aplikacijo na napravi. Vmesnik privzeto kaţe štiri različna
podokna (slika 9):

Slika 9: Razhroščevalnik DDMS

Devices: Seznam ciljnih naprav, ki so na voljo ter priključene na Eclipse in procesov, ki
tečejo na vsaki izmed njih. Privzeta emulator naprava je označena s številko porta 5554.
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Threads/Heap/File Explorer: Zagotavlja tri različne načine vpogleda v ozadje delovanja na
ciljni napravi. Zavihek Threads izpisuje vse trenutno aktivne niti v izbranem procesu.
Zavihek Heap kaţe stanje pomnilnika zank v VM in se posodobi ob vsakem “pobiranju
smeti” (angl. garbage collection).
Emulator Control: Omogoča simulacijo različnih stanj priključene naprave, kot na primer:
-

Status telefona – spreminjamo lahko različna stanja in hitrosti omreţja

-

Akcija telefona – simuliramo lahko klice in SMS sporočila

-

Nadzor poloţaja – pošiljamo lahko navidezne poloţaje napravi

LogCat/Console/Outline/Properties: V teh podoknih se izpisujejo sporočila, ki smo jih
nastavili z uporabo razreda Log, sporočila, ki izpisujejo stanje delovanja aplikacije in
njenih procesov.

Screen Capture: Zadnja ikona v orodni vrstici podokna Devices. S klikom na ikono
zajamemo in prikaţemo kar se tisti trenutek odvija na ekranu ciljne naprave. Tako imamo
moţnost enostavnega zajetja slike in izdelavo PNG datotek zaslonskih slik ciljne naprave
[7].
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4. Igra Točke in kvadrati
V tem poglavju bomo predstavili kakšno idejo o igri smo imeli in opisali izbrano igro. Opis
smo razdelili na dva dela. V prvem delu bomo predstavili izbrano igro, opisali način igranja
oziroma matematično strategijo igre ter opredelili njen didaktični namen. V drugem delu
bomo podrobneje opisali razvoj igre za OS Android.
4.1 Ideja za našo igro

Ţeleli smo izdelati igro, ki bi razvijala matematično-logično razmišljanje. Hrati smo ţeleli,
da igra ne bi bila grafično zahtevna. Ob iskanju primerne igre smo naleteli na
takoimenovano igro Dots and Boxes, kar smo prevedli v Točke in kvadrati. Osnovni
grafični izgled igre je izredno enostaven, saj potrebujemo le pike in paličice – povezave.
Igra se nam je tako zdela dovolj enostavna za izdelavo. Hkrati smo ob študiju izbrane igre
ugotovili, da navkljub svoji preprostosti omogoča razvijanje strategije igranja in se
osredotoča na razvoj matematično-logičnega razmišljanja.
4.2 Opis igre

Igro Točke in kvadrati (znana tudi pod angleškimi imeni Dots and Boxes, Boxes, Squares,
Paddocks, Square-it, Dots and Dashes, Dots, Smart Dots, Dot Boxing ali preprosto Dot
Game) je prvič objavil Édouard Lucas leta 1889. Čeprav je igra v današnjem času dobila ţe
veliko različnih implementacij, tako za računalnik kot tudi za mobilne telefone, in s tem
pridobila na popularnosti, se še vedno dostikrat igra tako kot včasih – s pomočjo papirja in
svinčnika. Na spletu smo našli različne pripomočke za igranje te igre [1, 2].
Na sliki 10 sta prikazana otroka, ki igro Točke in kvadrati igrata s pomočjo ţepnih
plastificiranih kartic. Knjiţica, ki vsebuje osnoven izgled igralne površine, igralca pa jo
lahko poljubno oblikujeta in igrata s pomočjo svinčnika, je prikazana na sliki 11. Igra je
svojo različico dobila tudi v obliki druţabne igre, le-ta je prikazana na sliki 12. Sestavljena
je iz fizične igralne površine, plastičnih paličic za povezave in ţebljički za označevnaje.
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Slika 10: Igra s pomočjo plastificiranih kartic [34]

Slika 11: Knjižica narisanih igralnih površin [21]

Slika 12: Igra Boxes v obliki namizne družabne igre [17]
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Igra Točke in kvadrati je namenjena dvema igralcema in se igra na sledeč način: Igro
začnemo tako, da pripravimo ali narišemo pravokotno igralno površino, ki je sestavljena iz
točk (pik). Igralca izmenično povezujeta sosednji točki s črtami (povezavami). Ko igralec
postavi zadnjo črto v kvadratu, osvoji kvadrat, svoj rezultat poveča za eno točko in ima na
voljo še eno potezo. Tisti igralec, ki osvoji več kvadratov in ima tako posledično več točk,
zmaga. Če oba igralca osvojita enako število kvadratov je igra neodločena.
Privlačnost igre je v tem, da gre za druţabno igro, ki predstavlja intelektualni izziv
podobno kot šah (slika 13) ali igra Go (slika 14). Za razliko od šaha in igre Go pa igra
Točke in Kvadrati nima obseţnejših pravil, ki bi zahtevala veliko napora in študija. Točke
in kvadrati je dobra priprava za igro Go, s katero ima tudi nekaj podobnosti [18]. Več o igri
Go si lahko preberemo na http://gobase.org/studying/rules/?id=0&ln=uk.

Slika 13: Igra šah [20]

Slika 14: Igra Go [19]
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4.3 Matematične strategije

Matematično polje kombinatorične teorije iger je predano analiziranju matematičnih iger.
Temeljno delo na to temo je serija knjig Winning Ways, ki so jih napisali Elwyn
Berlekamp, John Conway, and Richard Guy. Prvi del te serije določa teoretične okvirje
iger. Temeljno matematično teorijo iger je odkril John Conway in jo opisal v knjigi z
naslovom On Numbers and Games. Drugi del sklopa knjig Winning Ways opisuje uporabo
teorije prvega dela na različnih matematičnih igrah in kako z njeno pomočjo postati boljši
igralec. Nadaljni razvoj sledi v knjigah Games of no Chance in More Games of no Chance,
ki vsebujejo članke o vseh aspektih kombinatorične teorije iger [18].
Čeprav je Točke in kvadrati načeloma otroška igra, so matematiki v njej prepoznali
potencial in razvili zanimive matematične rezultate, ki urejajo strategijo igre. Skoraj vsa
matematična teorija v ozadju igre Točke in kvadrati prihaja s strani matematika Elwyna
Berlekampa. Teorijo lahko razdelimo na tri ločene dele. Prvi je pravilo verig (angl. Chain
rule), ki narekuje osnovno strategijo, drugi je kombinatorična teorija iger, ki se jo lahko
uporabi za ocenjevanje moţnih koncev igre (angl. Endgames) skupaj s sistematično
uporabo Nimstring metode, tretji del pa zajema računalniško analizo. Le-ta sestoji iz
izčrpne analize vseh moţnih pozicij, kar zagotavlja temeljito preučevanje igre. Za igro Pik
in kvadratov jo je izdelal David Wilson, prvič pa je bila taka analiza uporabljena za
analiziranje šaha. Opravil jo je Ken Thompson [1, 2, 18].
Tudi Ilan Vardi je eden izmed tistih matematikov, ki se je posvetil teoriji iger in predvsem
vprašanju ali poznavanje le-te resnično prispeva k boljšemu igranju. Vardi je mnenja, da je
poznavanje igre Točke in kvadrati na igralni površini velikosti 5x5 moţno uspešno
posplošiti tudi na druge velikosti. Igranje na velikosti 5x5 predstavlja veliko izziva, hkrati
pa je z nekaj truda moţno popolnoma razumeti strategije igre. Računalniška analiza je
pokazala, da je igra velikosti 5x5, ko jo igrajo dobri igralci, velikokrat neodločena [18].
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4.3.1 Osnovna strategija

Osnovna strategija igre zajema potezo dvojna prevara, prevzemanje kontrole in pravilo
verig.
Veriga je niz treh ali več kvadratov. Bolj točno tak niz imenujemo dolga veriga. Če se
igralec premakne v notranjost verige, dovoli nasprotniku, da osvoji vse kvadrate (zero
doublecrosses) ali pa sam zavzame vse kvadrate razen zadnjih dveh (one doublecross). Ker
se ţelita izogniti premiku znotraj verige, oba igralca igrata tihe poteze, s katerimi ustvarjata
dolge verige, dokler se ni en igralec prisiljen premakniti v notranjost verige. Štetje verig po
pravilu verig je osnovna strategija igre Točk in kvadratov. Ob uporabi pojma „veriga‟,
imamo v mislih vedno t.i. dolge verige (niz kvadratov dolţine 3 ali več) in ne kratkih verig
(niz kvadratov dolţine 2). Veriga mora biti vedno dovolj dolga, da omogoča dvojno
prevaro [1, 2, 18].
Poteza Dvojna prevara (angl. Doublecross) pomeni, da igralec prevzame vse kvadrate v
verigi razen zadnjih dveh. Dva preostala kvadrata zavzame nasprotnik, s svojo naslednjo
potezo pa je prisiljen odpreti novo verigo, v kateri prvi igralec zopet osvoji vse kvadrate.
Delanje takih potez je temeljna tehnika igranja. Doslednja uporaba dvojnih prevar se
imenuje kontrola [1, 2, 18].
Čeprav igralec pozna potezo dvojne prevare, je zelo verjetno, da tudi nasprotnik zna igrati
po tej strategiji. V dobro odigrani igri bo poraţenec najverjetneje tisti, ki se je bil prvi
prisiljen premakniti v verigo. Torej, za zmago je treba znati prisiliti nasprotnika, da se prvi
premakne v notranjost verige [18].
Pravilo verig (angl. Chain Rule), na igralni površini velikosti 5x5 pik, pravi: če je število
verig 1 ali 3, potem bo ne glede na izbiro potez (vse poteze, ki ne vstopajo v verigo, če
obstaja še kakšna druga moţnost) drugi igralec vedno tisti, ki bo prisiljen odpreti prvo
verigo. Če je število verig 2 ali 4, bo v to prisiljen prvi igralec [18].

42

Splošno pravilo verig:
Če je skupno število pik liho, potem bi moral prvi igralec narediti liho, drugi
igralec pa sodo število verig.
Če je skupno število pik sodo bi moral prvi igralec narediti sodo, drugi pa liho
število verig.
Primera: - 3x3 pik: Prvi igralec liho število verig, drugi sodo.
- 6x6 pik: Prvi igralec sodo število verig, drugi liho.
4.3.2 Delitev igre

Igro Točk in kvadratov lahko ločimo na tri dele [1, 2, 18]:
1. Otvoritev igre: Prvih nekaj potez igre, v katerih poizkušata igralca določiti naravo
drugega dela igre, ki se imenuje sredina igre. Za dobre igralce so to standardne
poteze, ki so jih odigrali ţe velikokrat. Primer otvoritve na velikosti 5x5 - Osnovna
strategija pravi, da prvi poizkuša dobiti eno ali tri verige, medtem ko drugi poizkuša
dobiti dve verigi. To določa otvoritveno strategijo na sledeč način:
Prvi poizkuša:
o

Narediti verigo, ki teče skozi center (enostavno obvladati prostor na robovih,
tako, da ni moţna nobena druga veriga),

o

Razdeliti igralno površino na dva dela, en velik (v njem lahko kreiramo
verigo) in en majhen del (v njem ne moremo kreirati verige)

o

Razdeliti igralno površino na tri dele in narediti/kreirati verigo v vsakem
izmed njih.

Drugi poizkuša razdeliti igralno površino na dva enaka dela, zato, da bo lahko
naredil verigo v vsakem od delov.
2. Sredina igre: Del igre, ki sledi otvoritvi. V njem igralca ne izvajata več standardnih
potez, temveč se borita za ustrezno število verig in njihovo podaljšanje ali omejitev,
po tem, ko sta določila njihovo število.
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3. Konec igre: V tem delu igre so bile vse verige in cikli skupaj z njihovimi
dolţinami, določeni. Ta del lahko razdelimo na tri faze:
1. Nevtralna faza (angl. Neutral Phase): v tej fazi igralca izmenično
postavljata povezave brez da bi osvojila kvadrate. Med nevtralno fazo ne
sme igralec nikoli predati kvadrata. Ţrtvovanje le-tega v tej fazi igre je
pogosta začetniška napaka.
2. Faza kratkih verig (angl. Short Chain Phase): v tej fazi ostanejo le kratke
verige, dolge verige in cikli, igralca pa izmenično predajata kratke verige.
Brez izjeme mora igralec vedno najprej predati najkrajšo kratko verigo.
3. Končna faza (angl. Final Phase): v tej fazi ostanejo le verige in cikli.
Najpogostejše napake
Pri boljših igralcih je igra 5x5 Dots (4x4 kadratov) znana po neodločenem izzidu, vsaka
zmaga je posledica napake enega izmed igralcev. Daleč najpogostejša napaka je ta, da
pozabimo, na kateri strani smo. To pomeni, na primer, če igramo 5x5 Dots (4x4 kvadratov)
in naredimo dve verigi kot prvi ali eno kot drugi igralec, kar je ravno nasprotno od tega kar
pravi pravilo verig, bomo zagotovo izgubili [1, 2, 18].
Dvojna past (angl. Doubletrap) je past, v kateri ponudimo nasprotniku verigo z dvema
kvadratoma. S tem mu damo moţnost, da bodisi osvoji oba kvadrata ali pa zavrne/odgovori
z dvojno prevaro. Delanje te poteze je zelo nevarno in je ena izmed pogostih napak, zato
ker igranje dvojne pasti dovoljuje nasprotniku zavrnitev z dvojno prevaro, spreminjanje
paritete štetja verig ali zavzetje obeh kvadratov in ohranjanje paritete štetja verig.
Vsak začetnik se mora seznaniti z osnovno strategijo igre, ki zajema t.i. potezo dvojna
prevara, prevzemanje kontrole in pravilo verig. Ko enkrat izboljša svoje igranje je čas, da
izpopolni razumevanje pravila verig, se nauči taktike ţrtvovanja in osnovne koncepte
otvoritev igre. Na poti do mojstra je potrebno preseči pravilo verig – kako zmagati, kljub
temu da izgubi boj verig, dodati razumevanje posebnih primerov štiri-ciklov (angl. Quad)
in biti sposoben izdelati seznam moţnih koncev igre, ki vodijo do neodločenega rezultata.
Bolj obširno razlago matematične teorije igre si lahko preberemo v knjigi Elwyna
Berlekampa - Winning Ways [1, 2, 18].
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4.3 Didaktični namen igre Točke in kvadrati

Osnovnošolski pouk matematike je namenjen graditvi pojmov in povezav, spoznavanju ter
učenju postopkov, ki posamezniku omogočajo vključitev v sistem matematičnih idej [27].
Pri pouku matematike spodbujamo različne oblike mišljenja, ustvarjalnost, formalna znanja
in spretnosti ter učencem omogočamo, da spoznajo praktično uporabnost in smiselnost
učenja matematike. Pri tem se ne ukvarjamo samo s kognitivnim področjem učenčeve
osebnosti, ampak tudi z afektivnim in psihomotoričnim, saj je bistveni razlog za
poučevanje in učenje matematike njena pomembnost pri razvoju celovite osebnosti učenca
[27].
Eden od namenov pouka matematike je tudi razvijanje abstraktno logičnega mišljenja in
graditev geometrijskih predstav. Učenci se med ostalim pri pouku geometrije orientirajo na
ravnini oz. na listu papirja, spoznavajo odnose med geometrijskimi elementi (točka,
premica, ravnina), spoznavajo obseg in ploščino geometrijskih likov, razvijajo geometrijske
predstave, prepoznavajo in oblikujejo simetrične oblike, prepoznavajo ravne črte, določene
z dvema točkama, jih opišejo in poimenujejo, narišejo daljico z dano dolţino, prepoznajo in
narišejo skladne daljice, itd.
S pomočjo igre Točke in kvadrati utrjujemo orientacijo na ploskvi, odnose med
geometrijskimi elementi, obsege in ploščine likov. Urimo predstave o večkotnikih, ki jih
lahko sestavimo – točke, ki jih osvojimo tekom igre, razvijamo logično razmišljanje in
sklepanje o moţnih in izvedenih potezah s pomočjo vsega tega pa v nadaljevanju igralec
izdela različne strategije za zmago.
Poleg matematičnih znanj igre vedno prinašajo tudi utrjevanje in prenašanje čustev ob
morebitnih porazih oziroma zmagah. Omogočena je hitra povratna informacija, ki je
nepristranska in neosebna. To lahko opogumlja igralce, da sami predvidevajo in razvijajo
svoje ideje, jih testirajo in spreminjajo ter popravljajo oziroma izboljšujejo.
Naša igra je spisana za mobilni telefon, torej se ob igranju igre naučimo tudi upravljanja s
tehnologijo.
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5. Razvoj igre Točke in kvadrati
V tem poglavju bomo podrobneje razloţili potek razvoja naše aplikacije oziroma igre.
Prikazali bomo zaslonske slike igre in opisali njeno strukturo. Predstavili bomo tudi
organiziranost in glavne funkcije spisanih razredov. Diplomskemu delu je priloţen tudi CD,
ki vsebuje celotno programsko kodo in .apk datoteko, potrebno za namestitev aplikacije na
mobilno napravo.
5.1. Specifikacija

Osnovni podatki aplikacije
Izdelana aplikacija – igra Točke in kvadrati, je namenjena prav vsem uporabnikom
mobilnih telefonov z OS Android 1.6 in nadaljne verzije. Torej ciljne (starostne) skupine
nismo podrobneje predvideli in posledično opredelili, saj praktično nobena igra, tako
druţabna kot tudi računalniška ali mobilna, nima zgornje starostne omejitve. Naša igra je v
svoji osnovi otroška igra. Zaradi tekstovne vsebine je mlajšim uporabnikom najverjetneje
potrebno ustno obrazloţiti način igranja.
Naš namen in cilj je bil izdelati aplikacijo, ki bi spodbujala razvijanje matematično –
logičnega razmišljanja, hkrati pa bi bila dovolj enostavna. Sama aplikacije ne potrebuje
daljših navodil (razumljivost in jasnost) za uporabo. Preprostost je ena izmed komponent,
ki nam zagotavlja priljubljenost aplikacije. Izbrana igra je dovolj enostavna za
razumevanje. Igra se jo lahko kljub nepoznavanju matematične strategije v ozadju.
Vprašanje pa je, kako uspešni bodo igralci pri igranju. Zelo verjetno je, da bodo igralci
uporabljali matematično logiko igre, vendar se le-te ne bodo zavedali in bili tako zelo
uspešni pri igranju.
Vsebina aplikacije
Izdelana aplikacija vsebuje osnovni meni, ki je sestavljen iz naslova aplikacije in štirih
gumbov. Vsak izmed njih ima svojo funkcijo. Poleg same igre vsebuje aplikacija še opis
igre, vizitko ter nastavitve. Igramo lahko na dva načina. V prvem igramo proti Androidu in
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lahko izbiramo med dvema moţnostima – lahek ali teţek način igre. V drugem pa igramo
proti drugemu igralcu. Pri tem načinu igre je mišljeno, da si igralca med seboj izmenjujeta
telefon. Nastavitve trenutno ponujajo moţnost spreminjanja velikosti igralne površine ter
vpis imen igralcev.
5.2. Zgradba in grafični izgled aplikacije

Vsebina aplikacije, ki smo jo opisali v prejšnjem poglavju je na sliki 15 prikazana še v
obliki diagrama, za laţjo predstavo o organiziranosti. Iz programerskega vidika je
aplikacija deljena na tri pomembnejše večje sklope, in sicer: uporabniški vmesnik,
interakcijo z uporabnikom in igranje samo. Le-te bomo opisali v nadaljevanju.

proti Androidu
Nova igra
proti drugemu
igralcu

Osnovni meni

Opis

navodila, kako
se igra igro

Nastavitve

izbira velikosti,
vpis igralcev

Vizitka

info o igri: kdo,
kdaj, zakaj

Slika 15: Diagram vsebine

Grafični izgled aplikacije
Končni izgled izdelane aplikacije bomo prikazali s pomočjo zaslonskih slik, ki smo jih
izdelali z uporabo funkcije Screen Capture znotraj razhroščevalnika DDMS.
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Na sliki 16 je prikazan začetni oziroma osnovni meni, ki vsebuje naslov aplikacije in štiri
gumbe. Ob pritisku na gumb Nova igra se odpre meni teţavnosti, ki je prav tako prikazan
na sliki 14. Igra vsebuje tri različne teţavnosti. Pri prvih dveh, Lahko in Teţko, igralec igra
proti Androidu. Moţnost Prijatelj je namenjena dvema igralcema, pri čemer si morata
telefon medsebojno izmenjavati.

Slika 16: Osnovni meni (levo) in meni težavnosti (desno)
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Zaslonska slika Nastavitev in igra na igralni površini 5x6 sta prikazana na sliki 17. Izgled
obvestila, ki se izpiše ob koncu igre je viden na sliki 18. V danem primeru, je bila igra
neodločena. Obvestilo vsebuje tudi dva gumba Da/Ne, ki omogočata začetek nove igre ali
pa vrnitev na osnovni meni.

Slika 17: Nastavitve (levo) in igra 5x6 proti Androidu (desno)

Slika 18: Izpis ob koncu igre
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Izpisa, ki se prikaţeta ob kliku na gumb Opis ali gumb Vizitka sta prkazana na sliki 19. V
obeh primerih se pod besedilom nahaja tudi gumb nazaj, ki uporabnika vrne na osnovni
meni.

Slika 19: Izpis ob kliku na gumb Opis (levo) in izis ob kliku na gumb Vizitka (desno)
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5.3. Priprava razvojnega okolja
Namestili smo Android SDK 1.6 na operacijski sistem Windows XP s prednaloţenim Java
JDK. Za razvojno orodje je bil uporabljen Eclipse 3.6 (Helios) z vtičnikom za Android
Virtual Devices. Zatem ko smo pripravili razvojno okolje, smo postavili nov projekt in
začeli sestavljati aplikacijo.
Nov projekt ustvarimo s pomočjo čarovnika. Določimo ime projekta, ime paketa, ime
aktivnosti, različico Android SDK in minimalno različico operacijskega sistema. Eclipse
ustvari nov projekt, ki ima vedno enako sledečo strukturo:
src/ - vsebuje vse javanske datoteke naše aplikacije
gen/ - generirane javanske datoteke kot je R.java
Android 1.6/ - Android knjiţnice
assets/ - prazna mapa za vire aplikacije, za katere se ne generira identifikatorjev
res/ - v tej mapi so viri aplikacije kot so slike, teksti, datoteke za postavitev, itd.
AndroidManifest.xml – manifest datoteka naše aplikacije
default.properties – glavne nastavitve projekta
Naš projekt je ob začetku prazna aktivnost. Če aplikacijo zaţenemo, se odpre emulator,
kamor se le-ta namesti in zatem tudi zaţene. Ker je aplikacija prazna aktivnost – torej ne
dela nič, se prikaţe prazen ekran, vendar pa s tem preverimo pravilne nastavitve in
delovanje emulatorja. Predpogoj za sam zagon je seveda priprava emulatorja. Z Android
SDK in AVD Manager-jem smo pred zagonom pripravili nov AVD z operacijskim
sistemom 1.6.
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5.4. Organizacija razredov

Vse spisane javanske datoteke, torej razredi, se nahajajo znotraj projekta v mapi src/ in
paketu com.lenka.dots. Na sliki 20 smo prikazali organiziranost oziroma povezanost
najpomembnejših razredov naše aplikacij, ki je poimenovana Dots.

Slika 20: Organizacija glavnih razredov aplikacije

V nadaljevanju bomo zapisali vseh 19 razredov naše aplikacije in opisali njihove glavne
funkcije. Razredi so našteti po abecednem vrstnem redu, tako kot se nahajajo tudi v mapi
src/.
About.java
-

je podrazred razreda Activity

-

namenjen je prikazu opisa igre, torej aktivnosti, ki se zgodi po kliku na gumb Opis
znotraj aplikacije
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AIHelper.java
-

vsebuje logiko igranja za moţnost Lahko

-

vsebuje logiko igranja za moţnost Teţko

AISquare.java
-

podrazred razreda BaseSquare

-

tabela elementov BaseSquare, ki vsebuje moţne (proste) povezave enega kvadrata

Author.java
-

podrazred razreda Activity

-

namenjen je prikazu podatkov o avtorici igre, torej aktivnosti, ki se zgodi po kliku
na gumb Vizitka znotraj aplikacije

BaseSquare.java
-

2D tabela koordinat kvadratov, kvadrat skrajno zgoraj levo ima kordinate 0,0
naslednji 0,1 in tako dalje

Dot.java
-

opis koordinat pik, ki se izrišejo na igralno površino v začetku igre

DotConnector.java
-

opis koordinat povezav, ki se izrisujejo na igralno površino

DotsBoard.java
-

podrazred razreda SurfaceView

-

vsebuje celotno logiko za izris

-

preverja stanje igre in je koordinator celotne aplikacije
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DotsThread.java
-

podrazred razreda Thread

-

ta nit teče ves čas

-

konstanten klic izrisovanja in preverjanja stanja igre

-

klice vrši na DotsBoard

DrawableDotConnector.java
-

2D tabela pik (vrstice in stolpci)

Game.java
-

podrazred razreda Activity

-

glede na izbrano teţavnost konstruira primerno igralno površino

-

ob koncu igre prikaţe obvestilo o zmagovalcu

Helper.java
-

statični razred

-

vsebuje mnoţico metod, ki so spisane v pomoč ostalim razredom

Main.java
-

podrazred razreda Activity

-

osnovni meni in povezava z ostalimi aktivnostmi

-

prikaz menija teţavnosti

-

zaţene igro glede na izbrano teţavnost

Move.java
-

prenaša podatke o koordinatah narejene povezave

OpponentThread.java
-

podrazred razreda Thread

-

nit, ki se ustvari, ko je na vrsti za igranje Android

-

nit se uniči, in se vsakič, ko je na vrsti Android ustvari nova
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Settings.java
-

podrazred razreda Activity

-

namenjena kreaciji polj za vnos nastavitev

SettingsEntity.java
-

podatkovna struktura za nastavitve, ki so omogočene v aplikaciji

UISquare.java
-

namenjen izrisu oziroma barvanju kvadratov

WallSquare.java
-

podrazred razreda BaseSquare

-

2D tabela koordinat robnih kvadratov, ki na igralni površini niso vidni, vendar so
pomembni za logiko igre
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5.5. Uporabniški vmesnik
Aktivnost sama po sebi nima uporabniškega vmesnika, zato potrebuje posebno XML
datoteko. V virih aplikacije se nahaja mapa /res/layout, kjer so shranjene XML datoteke z
definicijami pogledov in njihove hierarhije ter posameznih gradnikov vmesnika in
razporeditev le teh.

Osnovni meni

Prva aktivnost, ki jo vidi uporabnik ob zagonu aplikacije je osnovni meni. Postavitvena
datoteka definira za to aktivnost izpis naslova igre ter štiri gumbe v linearni postavitvi.
Tako postavitev doseţemo s spodnjo XML datoteko.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:background="@color/background"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:paddingLeft="15dip"
android:paddingRight="15dip"
android:paddingTop="5dip"
>
<LinearLayout
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="center"
android:orientation="vertical" >
<TextView
android:text="@string/main_title"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginBottom="20dip"
android:layout_margin="30dip"
android:textSize="25sp"
android:textStyle="bold" />
<Button
android:id="@+id/new_game_button"
android:text="@string/new_game"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:textSize="15sp"
android:background="@drawable/buttonstates"/>
<Button…
</LinearLayout>
</LinearLayout>
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Linearna postavitev

<LinearLayout> vsebuje podrejena elementa <Button> in

<TextView>. Le-te postavi vertikalno, torej enega pod drugim. Posebnost gumbov je
atribut android:background, ki s posebno XML datoteko opisuje izgled gumba glede na
njegovo stanje. Za posamezen gumb sta pripravljeni dve 9-Patch grafiki (svetlo modra in
zelena), Zelena označuje privzet izgled gumba, svetlo modra pa zamenja zeleno ob pritisku
na gumb. S tem uporabniku jasno prikaţemo, kateri izmed gumbov je bil izbran. Tako
obnašanje gumba doseţemo s spodnjo XML datoteko, ki se nahaja v mapi res/drawable/.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<item android:state_focused="true" android:state_pressed="true"
android:drawable="@drawable/btn_default_normal_lblue" />
<item android:state_focused="false" android:state_pressed="true"
android:drawable="@drawable/btn_default_normal_lblue" />
<item
android:drawable="@drawable/btn_default_normal_green" />
</selector>

Element

android:drawable

določa

grafiko

za

ozadje

gumba.

Z

elementi

android:state_focused in android:state_pressed določamo pogoje, pod katerimi se ozadje
gumba zamenja.
Poleg XML datoteke, ki ureja izgled osnovnega menija, se v mapi res/layout nahajajo še tri
dodatne XML datoteke. Aboutbox.xml definira izgled za aktivnost About oziroma
aktivnost ob kliku na gumb Opis. Authorbox.xml definira izgled aktivnosti ob kliku na
gumb Vizitka, settings.xml pa izgled ob kliku na gumb Nastavitve. Slednja vsebuje do
sedaj še neomenjen atribut <RadioGroup> s podrejenim elementom <RadioButton>, ki
ustvari radio gumb za izbiro velikosti igralne površine.
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Izris točk
Pri izrisu točk, ki predstavljajo enega od osnovnih elementov igralne površine se pojavi
sledeča teţava: mobilni telefoni imajo različne velikosti zaslonov, mi ţelimo zapolniti čim
večji del zaslona z igralnim poljem, torej ustvariti čimvečjo igralno površino. Razdalje med
točkami tako ni moč fiksno določiti.
Rešitev: potrebujemo le koordinato prve točke (podana v dip, kar se preračuna v px- za
posamezen ekran) – koliko je odmik desno (x-ordinata) in navzdol (y – ordinata). Vse
ostale točke se izračunajo. Razdalje med točkami po x in y morajo biti enake (kvadrat). To
zagotovimo tako, da višino dinamično izračunamo na sledeč način:
1. Razdalja med točkami je pridobljena tako, da višino igralnega polja delimo s številom
vrstic.
2. Preverimo, če je kordinata x zadnje točke v vrstic vidna – znotraj igralne površine. Če ni,
vrednost iz prve točke zmanjšamo za ena in ponovno testiramo. To ponavljamo, dokler
zadnja točka v katerikoli vrstici ni znotraj igrišča.
3. V primeru, ko vrstice točk ne zapolnijo ekrana po širini, jih je potrebno centrirati.
Ko pridobimo to razdaljo med točkami, je dokaj trivialno narediti podatkovno strukturo
točk – 2D tabela, pri čemer vsaki točki določimo x in y koordinate.
//

polnjenje

podatkovne

strukture

točk

–

dots[i][j]

z

ustreznimi

koordinatami
…
for (int j = 0; j < rows; j++){
for(int i = 0; i< columns; i++){
dots[i][j] = new Dot(currX,currY);
currX += spaceBetweenPointsOnY; //spaceBetweenPointsOnY je
razdalja med posameznimi točkami (pridobljena kot opisano zgoraj)
}
currX = firstPointCoordinateX; //začetna koordinata točke x, ki je enaka
(int) (firstPointCoordinateX + (boardWidth - lastPointCoordinateX) / 2)
currY += spaceBetweenPointsOnY;
}
…
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Izris povezav
Povezave so shranjene v dveh podatkovnih strukturah – 2D tabelah. Ena za vertikalne in
ena za horizontalne povezave. Vsaka vrednost v teh tabelah je bodisi true bodisi false
(glede na to ali povezava obstaja ali ne). Kasneje se opravi preslikava med strukturo
povezav in strukturo točk. Tako pridobimo začetno in končno točko dotične povezave.
Najprej se preslika vse horizontalne povezave in jih tudi izrišemo, nato pa podobno
preslikavo opravimo še za vertikalne povezave, ki jih prav tako izrišemo.
//izris horizontalnih povezav
…
for(int i=0;i<horizontalConnections.length;i++){ //horizontalConnections
je 2D podatkovna struktura tipa boolean
for(int j=0;j<horizontalConnections[i].length;j++){
if(horizontalConnections[i][j])
{
startingDot = dots[i][j]; //začetna točka povezave
endingDot = dots[i+1][j]; //končna točka povezave
canvas.drawLine(startingDot.getX(),startingDot.getY(),
endingDot.getX(), endingDot.getY(), paint); //izriše povezavo
}
}
}
…
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Interakcija z uporabnikom
Naša aplikacija opravlja interakcijo z uporabnikom tudi znotraj nastavitev, kjer lahko le-ta
izbere velikost igralne površine in spremeni imen igralcev. Vsa ostala interakcija poteka
preko dotika zaslona, ki je ţe realizirana znotraj Androida. Naša glavna naloga je bila
zagotoviti zaznavanje pritiska znotraj igralne površine. Le-to smo realizirali na sledeč
način:

1. Zgodi se pritisk uporabnika. Preverimo, če je klik sploh znotraj igralnega polja.
Če je znotraj igralnega polja:
1. Najprej najdemo med katerima dvema točkama po x se nahaja pritisk.
…
Dot dot1x = null;
Dot dot2x = null;
int iCounter = 0;
for(int i=0;i<dots.length - 1;i++){
dot1x = dots[i][0];
dot2x = dots[i+1][0];
if(dot1x.getX() <= x && dot2x.getX() >= x){
iCounter = i; //index med katerima dvema točkama je 0 recimo
pomeni med 1 in 2
break;
}
}…

Enako tudi ugotovimo med katerima dvema točkama po y se nahaja. Tako dobimo
natančne pozicije štirih točk, ki omejujo prostor, kjer je bil klik storjen. Prav tako
preverimo ali so te povezave med temi točkami ţe opravljene/storjene.
3. Izračunajo štiri dodatne točke, ki leţijo natanko na polovici med posameznim parom
točk.
Dot dotBetween1xAnd2x
dot1x.getY());
Dot dotBetween1xAnd1y
dot1y.getY()) / 2);
Dot dotBetween2xAnd2y
dot2y.getY()) / 2);
Dot dotBetween1yAnd2y
dot1y.getY());

= new Dot((dot2x.getX() + dot1x.getX()) / 2,
= new Dot(dot1x.getX(), (dot1x.getY() +
= new Dot(dot2x.getX(), (dot2x.getY() +
= new Dot((dot1y.getX() + dot2y.getX()) / 2,
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4. Izračunamo oddaljenost od posamezne središčne točke do mesta klika s pomočjo
funkcije calculateDistanceBetweenDots.
double distBetween1x2xAndClick =
calculateDistanceBetweenDots(dotBetween1xAnd2x, clickedDot);
public static double calculateDistanceBetweenDots(Dot dot1, Dot dot2)
{
double result = Math.sqrt(Math.pow(dot2.getX()-dot1.getX(),2)
+ Math.pow(dot2.getY() - dot1.getY(),2));
return result;
}

Opravimo primerjavo, s pomočjo katere dobimo najmanjšo izmed teh vrednosti. Nato še
preverimo ali je ta vrednost znotraj kroga, katerega radij je polovica dolţine povezave. V
podatkovni strukturi povezav označi povezavo kot aktivno – v naslednjem izrisu se le-ta
tudi izriše.
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Igranje

Sama igra je v bistvu realizirana v obliki dveh niti. Klic niti DotsThread izvrši DotsBoard.
Ta nit opravlja konstanten klic izrisovanja in preverjanja stanja igre. Druga nit
(OpponentThread), ki je namenjena igranju Androida se ustvari vsakič na novo. Igranje
nasprotnika (Androida) zahteva realizacijo logike igranja Androida. V naši aplikaciji le-to
predstavlja razred AIHelper.
Razred AIHelper vsebuje pet podatkovnih struktur tipa ArrayList. Vsaka od teh struktur
označuja število prostih povezav v kvadratu (squares4 – če so proste vse štiri povezave do
squares0 – če je kvadrat povezan, nima prostih povezav). Naša aplikacija Točke in kvadrati
ima dve stopnji teţavnosti – lahko in teţko.
Teţavnost LAHKO je realizirana na sledeč način:
1. Preverimo, če obstaja kvadrat, ki ima le še eno prosto povezavo. To povezavo tudi
naredimo in tako osvojimo točko.
2. Če takega kvadrata ni, naključno izbere eno izmed povezav znotraj tiste strukture
squares, ki ima največ prostih.
Teţavnost TEŢKO je realizirana na sledeč način:
1. Preverimo, če obstaja kvadrat, ki ima le še eno prosto povezavo. To povezavo tudi
naredimo in tako osvojimo točko.
2. Če obstajajo še kvadrati, ki imajo vse 4 strani proste (square4), pregledamo vse pare
sosednji kvadratov v strukturah squares4 in squares3 in izberemo tisti par, ki ima seštevek
odprtih povezav po opravljeni moţni povezavi večji od 3. Take povezave so varne (ne
omogočajo nasprotniku, da osvoji točko) in jih tudi naredimo.
3. Ko kvadrtov s 4 prostimi stranicami ni več se osredotičimo na tiste s 3 prostimi. Ponovno
ponovimo postopek in pregledamo vse pare sosednji kvadratov v strukturi squares3 in
izberemo tisti par, ki ima seštevek odprtih povezav po opravljeni moţni povezavi večje od
tri. Take povezave so varne in jih tudi naredimo. V primeru da obstajajo samo še pari s
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seštevkom odprtih povezav po opravljeni moţni povezavi enak 3 pa pridemo v stanje, ko so
na igrišču samo še verige in sklopi kjer se te verige zdruţujejo. Zato uporabimo funkcijo
ChainLenght, ki nam vrača dolţine posameznih verig. Izberemo tisto povezavo, ki
nasprotniku podeli najkrajšo verigo.
4. Ko kvadrtov s 3 prostimi stranicami ni več, nam ostanejo še tisti z 2 prostima stranicama.
V tej fazi nimamo več sklopov med verigami ampak samo samostojne verige. S pomočjo
funkcije ChainLenght določimo dolţine posameznih verig in izberemo tisto povezavo, ki
bo nasprotniku odprla najkrajšo verigo.
Rekurzivna funkcija ChainLength prejme štiri parametre, dveh različnih tipov: BaseSquare
square, AISquare parent, AISquare start_square in BaseSquare second_square. Funkcija
nam vrača podatek o dolţini nastale verige glede na vhodne parametre - število
potencialnih kvadratov, ki bi jih lahko zavzel nasprotnik, če bi naredili povezavo katero
obravnavamo.
Funkcija SetMove nam pomaga osveţevati stanja logike igranja Androida. Vsaka poteza
človeškega igralca se mora zabeleţiti tudi v strukture logike igranja Androida, kar
doseţemo s pomočjo funkcije SetMove. Uporabnik pritisne na povezavo, v logiki igranja
Androida moramo zabeleţiti na katera dva kvadrata meji storjena povezava. S pomočjo
funkcije GetSquareByCoordinates jih nato odstranimo npr.: iz strutkture squares4 (ker ima
kvadrat novo, dodatno povezavo) in ga dodamo v strukturo squares3.
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5.6. Manifest datoteka
AndroidManifest.xml vsebuje vse komponente naše aplikacije in njena potrebna
dovoljenja. Naša aplikacija ima pet aktivnosti. Vseh pet aktivnosti navedemo v manifest
datoteki, da jih sistem vidi in jih lahko zaţene.
<activity android:name=".Main"
android:label="@string/app_name">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<activity android:name=".About"
android:label="@string/about_title"
android:theme="@android:style/Theme.Dialog">
</activity>
<activity android:name=".Game"
android:label="@string/game_title" >
</activity>
<activity android:name=".Settings"
android:label="@string/settings_game" >
</activity>
<activity android:name=".Author"
android:label="@string/author_title"
android:theme="@android:style/Theme.Dialog">
</activity>

Poleg aktivnosti manifest datoteka vsebuje še dovoljenja aplikacije. Dovoljenja se definira
kot XML element <uses-permission>. Ker naša aplikacija ne potrebuje nobenih posebnih
dovoljenj, le-teh ni potrebno vnesti v manifest datoteko. Ostali podatki, ki se še nahajajo v
datoteki, so tudi ime aplikacije, ime paketa, različica aplikacije in opredelitev nabora
znakov.
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6. Analiza aplikacije
V tem poglavju bomo predstavili povratne informacije, ki smo jih pridobili iz strani
določenega manjšega števila uporabnikov. S pomočjo njihovih predlogov bomo opisali tudi
moţne izboljšave.
6.1. Testne naprave

Mobilne naprave, na katerih je bila aplikacija testirana:
-

HTC Desire

-

HTC Wildfire

-

Lg Optimus One

-

Samsung Galaxy 5

-

Samsung Galaxy S

-

Samsung Galaxy S2

Skupaj je aplikacijo testiralo 10 uporabnikov, od tega 7 na zgoraj naštetih mobilnih
napravah, trije pa preko emulatorja.

6.2. Mnenje in težave uporabnikov
Mnenja, teţave in predloge so nam uporabniki posredovali preko elektronske pošte. Ena
izmed uporabnic, ki je aplikacijo testirala, je svoje razmišljanje zapisal v obliki prispevka.
Le-tega predstavljamo v začetku podpoglavja. Po predstavitvi njenega dela smo v
nadaljevanju zapisali še strnjena mnenja oziroma povzetek vseh pridobljenih evalvacij s
strani uporabnikov.
Uporabnica je zapisala:
Aplikacija Točke in kvadrati je preprosta logična igra, vendar moraš kljub temu sestaviti
strategijo, če želiš premagati nasprotnika.
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Vizualna podoba aplikacije mi je všeč, saj so izbrane lepe kombinacije barv, ki niso
vsiljive. Kljub temu, da je aplikacija preprosta, si lahko vsak igralec nastavitve priredi po
svoje. Tako lahko izbira med dvema težavnostima, lahko in težko in med tremi velikostmi
polj, 5x6, 7x9 in 9x9. Možnost, da se lahko dva igralca na različnih telefonih povežeta in
igrata drug proti drugemu, se mi zdi odlična ideja. Ker je navigacija preprosta, je
primerna tako za napredne uporabnike, kot tudi za uporabnike z malo manj računalniškega
znanja. Pri večini gumbov v meniju se nam odpre novo okno, ki ga enostavno zapremo z
gumbom Zapri. Prav tako so navodila preprosta in jasno napisana. Pri igranju mi je všeč
zapis trenutnega rezultata med igralcema. Dobro se mi zdi tudi, da ko nekdo položi četrto
čtro, se pobarva celoten kvadrat in ne samo obroba.
Stvar, ki me moti pri tej igri pa je, da ko enkrat ugotoviš poteze kako zmagati, te računalnik
ne more več premagati in igra ni več zanimiva.
Če strnemo mnenja, ki so nam jih posredovali vsi testni uporabniki, lahko ugotovimo, da se
jim zdi izbira igre dobra. Večina jih navaja, da je igra zanimiva. Prav vsi, ki so aplikacijo
testirali pa poudarjajo, da jim je všeč preprostost, tako igre same kot tudi aplikacije. Igro
vidijo primerno tako za zelo zahtevne uporabnike, kot tudi manj zahtevne. Čeprav smo bili
pri izdelavi aplikacije pozorni na to, da se ob osvojenih točkah kvadrati barvajo počasi, je
kar nekaj uporabnikov navedlo, da jih zmede hitro odigrana poteza Androida, saj tako niso
uspeli zaznati, kam je le-ta postavil povezavo.
O tehničnih teţavah, ki bi se pojavile ţe pri sami namestitvi aplikacije ni poročal nihče.
Uporabnik, ki je testiral na mobilni napravi Samsung Galaxy 5 je omenil, da vidi le tri in
pol gumbe osnovnega menija, kar ga je seveda zmotilo. Njegova mobilna naprava ima
ločljivost 240x320, kar je najverjetneje tudi vzrok za nastalo teţavo. Na nekaj mobilnikih je
igralna površina 9x9 prevelika, in tako igre ni moţno učinkovito igrati. Večina uporabnikov
poroča o slabšem delovanju povezav, ki so na robu. Potrebno jih je bolj natančno ali celo
večkrat pritisniti. Še ena teţava o kateri poročajo je ta, da se igra, ob zasuku telefona
resetira.
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6.3. Evalvacija predlaganih izboljšav

Izboljšave, ki so jih predlagali uporabniki:
-

drugačne barve

-

animirane povezave med točkami

-

barve povezav - vsak igralec svojo barvo povezave

-

barve povezav – ena barva takoj, ko se povezavo postavi, čez kakšen trenutek pa naj
spremeni barvo

-

dodatek različnih efektov

-

zvočni efekti

-

povezava z internetom – lestvica najboljših

-

dodan angleški ali kakšen drug tuj jezik

-

ikona igrice (na namizju) bi bila lahko v smislu igre

Predlogi, ki se navezujejo na barvne spremembe in dodajanje zvočnih efektov niso toliko
zahtevni za realizacijo, zahtevajo pa nekaj več celostnega razmisleka. Ideji o večjezičnosti
in povezavi preko interneta sta tudi iz tehničnega vidika nekoliko bolj zahtevni.
Izpostavljenih predlogov v okviru tega diplomskega dela nismo realizirali, so pa zagotovo
dobra iztočnica za kakšne kasnejše izboljšave. V nadaljevanju smo tako zapisali le kratek
razmislek in ugotovitve o podanih predlogih.
Barvna shema:
Uporabniki so izpostavili predvsem problematiko izbranih barv oziroma barvne sheme.
Sprememba barv iz vidika programiranja ni zahtevna. Izbrane barve je potrebno le vnesti na
prava mesta kode, lahko jih tudi predhodno definiramo znotraj XML datoteke colors, ki se
nahaja v mapi res/values. Vendar pa razmislek o barvni shemi in pravilna, oblikovno dobra,
izbira barv zahteva več časa in pozornosti.
Povezave:
Predlagana sprememba barve povezave je prav tako dokaj enostavno izvedljiva. Povezavo
bi obarvali z eno barvo, nastavili časovnik za izredno kratek čas in nato povezavo obarvali
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z drugo barvo. Prav tako bi za vsakega igralca lahko nastavili svojo barvo povezav, da bi
bilo bolj razvidno čigave so katere povezave. Delovanje Androida bi lahko nekoliko
upočasnili z dodanim časovnikom.
Zvočni efekti:
Zvočne efekte bi lahko realizirali s pomočjo posebnega razreda. Le-ta bi vseboval metode
za zvok in zvočne efekte, ki bi jih iz aktivnosti klicali ob ţeljenih trenutkih. Zvok bi
najverjetneje predvideli ob vstopu v aplikacijo, ob pritisku na gumbe osnovnega menija in
gumbov, ki se nahajajo v ostalih aktivnostih, ob osvojeni točki in različen zvok za vse tri
vrste končnih rezultatov igre. Izbor zvočnih efektov bi tako kot barvna shema potreboval
natančen razmislek. Seveda bi znotraj nastavitev morali dodati moţnost za vklop ali izklop
zvokov. Ob vklopu zvokov igre bi uporabnik lahko predvajal glasbo v ozadju, kar
aplikacija za predvajanje glasbe realizira s pomočjo storitve, ki jo zaţene z namenom
izvajanja glasbe v ozadju. Ko se uporabnik premakne iz ene aplikacije v drugo, se tako
izbrane pesmi izvajajo v ozadju.
Igralna površina:
Kot se je izkazalo, je 9x9 kar nekoliko prevelika velikost za igranje iz dveh razlogov. Prvič
– nekatere mobilne naprave imajo manjše zaslone, sicer se igralna površina uspešno izriše
na ekranu, vendar so razdalje med posameznimi točkami ţe tako majhne, da igra postane
nekoliko okorna. Drugič – igra na tako veliki igralni površini se začne nekoliko vleči in
postane malo dolgočasna. Z velikostjo ne pridobimo na atraktivnosti igre ali pa na večji
zahtevnosti. Za izboljšanje igranja Androida bi bilo potrebno dopolniti logiko igranja
Androida v naši aplikaciji.
Ostalo:
Predlog za povezavo z internetom in predvsem ideja o več jezikih zahtevata več razmisleka
in časa za realizacijo. Prav tako bi bilo potrebno omogočiti moţnost igranja igre, kljub
obratu telefona. Robnim povezavam pa bi bilo potrebno posvetiti nekoliko več pozornosti
in ustvariti nov matematični izračun, ki določa obseg zaznave okolice pritiska igralne
površine na robu zaslona.
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Zaključek
Mobilna platforma Android kot del pametnih telefonov je mlada tehnologija, ki je v zelo
kratkem času dosegla veliko število uporabnikov. Skupaj z večanjem števila mobilnih
naprav, ki uporabljajo OS Android se širi tudi krog razvijalcev aplikacij. Googlov Android
tako vztrajno pridobiva nove privrţence, kar jih ţene k nenehnemu posodabljanju verzij in
postavljanju trendov na trţišču mobilne tehnologije.
Cilj diplomskega dela je bil izdelava didaktične igre za platformo Android. Za dosego tega
cilja je bilo potrebno spoznati osnove OS Android. Le-te smo tudi opisali v samem delu.
Obravnavana tema je izredno aktualna, zato smo se tekom izdelovanja dnevno srečevali z
novimi podatki. V tem času se je na primer Slovenija pridruţila seznamu drţav, v katerih je
moţno prejeti plačilo za razvite aplikacije, na slovenski trg je vstopil Androidov tekmec –
Apple s svojim iPhone4, število aplikacij, tako na Android Marketu kot tudi na AppStore se
dnevno spreminjajo, aktualni so postali tablični računalniki, ki imajo prav tako OS
Android, bliskovito se razvija tehnologija „v oblaku‟, ki se jo povezuje tudi s pametnimi
telefoni, itd.

Izbrana igra, ki smo jo izdelali, se je pri uporabnikih izkazala za zanimivo in so jo dobro
sprejeli. Glede na povratne informacije, ki smo jih prejeli, smo osnovali potrebne popravke
in moţne izboljšave. Ob koncu ugotavljamo, da izdelava posamezne aplikacije zahteva zelo
dobro načrtovanje ter tehtne in celovite premisleke. V našem primeru je to lepo vidno na
barvni shemi aplikacije. Sami ji v začetku nismo posvečali pretirane pozornosti, a se kaj
kmalu izkazalo, da brez načrta in neke rdeče niti, ki bi se vlekla čez celotno aplikacije, ne
bo šlo. Hkrati celovit razmislek, ki omogoča širši pogled na celotno aplikacijo, prispeva
tudi k boljši programski kodi. Z dobro kodo si laţje pustimo prosto pot tudi za nadaljne
spremembe in posodobitve. Glede na to, da smo se sami prvič lotevali takega razvoja, je
neizkušenost zagotovo prispevala k slabšim rezultatom v določenih delih. Med pisanjem
diplomskega dela smo se srečevali predvsem z izzivom obseţnosti teme, aktualnostjo in z
obširnostjo potrebnega programerskega znanja in vseh aspektov razvoja, ki so potrebni za
izdelavo igre.
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