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Pracovný list – Programujeme v AI2 kresliaci editor (2)  

Rozširujeme funkcionalitu mobilnej aplikácie Kreslička 

ZADANIE: Vytvorte mobilnú aplikáciu, ktorá bude na obrazovke mobilného zariadenia okrem kreslenia kruhov, čiar 

a zmazania plátna umožňovať navyše aspoň tri z uvedených možností: zmeniť farbu pera, zmeniť farbu pozadia 

na biele, resp. na aktuálnu fotografiu získanú vstavaným fotoaparátom, uložiť aktuálne pozadie do mobilu, ukončiť 

aplikáciu. Pre aplikáciu nakreslite vhodnú ikonu s rozmerom 32×32 bodov. 

Návrh riešenia úlohy 

POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE aplikácie bude obsahovať:  

 Viditeľný komponent Plátno (Canvas1), na ktoré sa bude kresliť.  

 Tlačidlá (Buttons) s rôznymi nastaveniami a akciami zoskupených 

veľa seba do riadku pomocou komponentu Vodorovný Zarovnávací 

Kontajnér (HorizontalArrangement1). 

 Neviditeľný komponent Senzor zrýchlenia (AccelerometerSensor1), 

ktorým registrujeme trasenie mobilným zariadením. 

 Neviditeľný komponent Fotoaparát (Camera1), pomocou ktorého 

zachytíme fotografiu, ktorá bude tvoriť pozadie plátna. 

Súčasťou aplikácie sú MULTIMEDIÁLNE SÚBORY s ikonami 4 tlačidiel 

      a ikonou tejto aplikácie , ktorá bude inštalovanú 

aplikáciu reprezentovať na ploche mobilného zariadenia. Tieto súbory 

(photo.gif, new.gif, save.gif, exit.gif, crayon.gif) sú dostupné na stiahnutie 

na webovej stránke http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/drawing_pad/. 

SPRÁVANIE aplikácie je zachytené tabuľkou: 

 Komponent Udalosť Akcia 

Canvas (Plátno) Touched (Dotyk) Na plátno sa vykreslí kruh so stredom v mieste dotyku a polomerom 
10 

Canvas (Plátno) Dragged (Ťahanie) Na plátno sa vykreslí úsečka od predchádzajúcej do aktuálnej pozície 
ťahania 

AccelerometerSensor 
(Senzor zrýchlenia) 

Shaking 
(Zatrasenie) 

Zmaže sa kresba na plátne (pričom sa zachová pôvodné pozadie, 
napr. fotografia) 

Screen (Obrazovka) Initialize 
(Inicializácia) 

Nastaví sa pozadie plátna na obrázok uložený v súbore mypicture.png  
(začiatok cesty treba uviesť ako /storage/emulated/0/ alebo 
v starších verziách OS Android ako /mnt/sdcard/) 

Button (Tlačidlo) Black Click (Kliknutie) Nastaví sa farba pera plátna na čiernu 

Button (Tlačidlo) Red Click (Kliknutie) Nastaví sa farba pera plátna na červenú 

Button (Tlačidlo) Green Click (Kliknutie) Nastaví sa farba pera plátna na zelenú 

Button (Tlačidlo) Blue Click (Kliknutie) Nastaví sa farba pera plátna na modrú 

Button (Tlačidlo) Yellow Click (Kliknutie) Nastaví sa farba pera plátna na žltú 

Button (Tlačidlo) White Click (Kliknutie) Nastaví sa farba pera plátna na bielu 

Button (Tlačidlo) New Click (Kliknutie) Zafarbí sa celé plátno na bielu farbu (napr. vykreslením hrubej bielej 
čiary) 

Button (Tlačidlo) Save Click (Kliknutie) Uloží sa obsah celého plátna do súboru mypicture.png 

Button (Tlačidlo) Exit Click (Kliknutie) Ukončí sa vykonávanie aplikácie – Close application 

Button (Tlačidlo) Photo Click (Kliknutie) Vyvolá sa aplikácia so vstavaným fotoaparátom – TakePicture   

Camera (Fotoaparát) AfterPicture  
(Po odfotení)  

Nastaví sa pozadie plátna na obrázok získaný zo vstavaného 
fotoaparátu 

 

Pre inšpiráciu ako môže vyzerať hotová aplikácia si môžete stiahnuť aplikáciu drawing_pad.apk, ktorá je uložená 

na webovej stránke http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/drawing_pad/drawing_pad.apk.  

http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/drawing_pad/
http://ics.upjs.sk/~snajder/ai2/drawing_pad/drawing_pad.apk
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Zopakujme a zhodnoťme, čo sme sa naučili 

Z uvedeného učiva viem, že: Ovládam 
Čiastočne  
ovládam 

Neovládam 

Veľmi užitočným komponentom rozširujúcim funkcionalitu aplikácie je tlačidlo (Button).    
Tlačidlá môžu mať textový popis alebo ich môžu reprezentovať obrázky.    
Tlačidlá (a aj iné objekty) vieme usporiadať do riadku pomocou komponentu vodorovný 
zarovnávací kontajnér (HorizontaArrangement1), do ktorého vložíme tlačidlá. 

   

Aplikácia môže mať svoju ikonu, ktorá ju zastupuje na ploche mobilného zariadenia.    
Obrázky tlačidiel aj ikonu aplikácie nahrávame do časti Media v module Designer.    
Zmenu farby pera zabezpečíme pomocou tlačidiel (bez textového popisu s nastavenou 
farbou pozadia, zaobleným tvarom tlačidla, s nastavením fill parent v oboch smeroch), 
kliknutím na ktoré zmeníme nastavenie farby pera plátna Canvas.PaintColor. 

   

Vykonávanie aplikácie ukončíme pomocou tlačidla, ktoré spustí metódu 
Close.Application. 

   

Nakreslenú časť plátna vieme zmazať pomocou metódy Canvas.Clear.     
Pozadie plátna (napr. fotografia) sa však nezmení metódou Canvas.Clear, ani zmenou 
vlastnosti Canvas.BackgroundColor. Dosiahneme to napríklad vykreslením hrubej bielej 
čiary prekrývajúcej celé plátno pomocou metódy Canvas.DrawLine. 

   

Pozadie plátna môžeme nastaviť na fotografiu získanú zo vstavaného fotoaparátu 
mobilného zariadenia pomocou metódy Camera.TakePicture a nastavením vlastnosti 
Canvas.BackgroundImage ak nastane udalosť Camera.AfterPicture. 

   

Obsah plátna môžeme uložiť do súboru (napr. mypicture.png) na mobilnom zariadení 
nastavením vlastnosti Canvas.BackgroundImage a spustením metódy Canvas.SaveAs. 

   

Aby sme mohli pri opätovnom spustení aplikácie pokračovať v úprave uloženého 
obrázku, nastavíme pri udalosti Screen.Initialize zmenu vlastnosti 
Canvas.BackgroundImage na meno uloženého súboru (napr. mypicture.png). 

   

Pri načítaní obrázku treba začiatok cesty uviesť ako /storage/emulated/0/ alebo 
v starších verziách OS Android ako /mnt/sdcard/. 

   

Z uvedeného učiva viem vykonať nasledovné činnosti: 
Samo-
statne 

S malou 
pomocou 

iných 

S veľkou 
pomocou 

iných 

Prihlásiť sa na cloud AI2 a začať vytvárať nový projekt.    
Exportovať/importovať  zdrojové kódy aplikácii (AIA súbory) na/z disku počítača.    
Vytvárať používateľské rozhranie aplikácie v module Designer a programový kód 
správania v module Blocks. 

   

Vložiť multimediálne súbory v časti Media v module Designer (prípadne v module 
Blocks). 

   

Zostaviť súbor s príponou APK na cloude AI2 a stiahnuť ho do mobilného zariadenia.    
Inštalovať aplikáciu na mobilné zariadenie a spustiť ju.    

Uveďte, o ktoré funkcionality ste rozšírili aplikáciu Kreslicka: 

 

 

Uveďte, s čím máte problémy pri programovaní v AI2: 

 

 

Uveďte, čo by ste sa radi nové naučili pri programovaní v AI2: 

 

 

Aká bola pre vás táto úloha? Zaujímavá? Ľahká? Zafarbite/zakrúžkujte niektorú z uvedených možností: 

  
 zaujímavá  normálna nudná ľahká primeraná ťažká 


