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Java’s not worth building in.

It’s this big heavyweight ball and chain.
Steve Jobs

Úvod
V této knize se nauêíme psát aplikace pro poêítaêe Apple. Využijeme k tomu standardního objektového vývojového prostĆedí Cocoa; nauêíme se pracovat s jeho asi
nejzajímavøjším prostĆedkem, který nemá jinde obdoby – s Interface Builderem –,
a samozĆejmø se seznámíme s programovacím jazykem Objective C. Kniha obsahuje
i samostatný úvod do dnes již klasického jazyka C v míĆe, potĆebné pro programování
v Cocoa.
Postupy, jež si zde ukážeme, poslouží i jako dobrý základ pro programování aplikací
pro operaêní systém OS X (tedy pro zaĆízení iPhone a iPod Touch) – psaní tøchto
aplikací je založeno na týchž principech, jako programování v prostĆedí Cocoa v Mac
OS X. Konkrétní detaily systému OS X, zvláštø specifika jeho grafického uživatelského rozhraní, však v knize bohužel nelze uvést, neboČ v dobø jejího psaní bylo celé
vývojové prostĆedí ještø chránøno licencí firmy Apple pĆed jakýmkoli zveĆejĀováním
detailĎ.

Co oêekáváme od êtenáĆe?
Jen naprosté minimum:
• schopnost pracovat s poêítaêem – není možné, abychom si v takovéto knize
vysvøtlovali, jak používat myš a k êemu slouží dok;
• základní pĆedstavy o algoritmizaci obecnø. Naproti tomu, znalost konkrétního
programovacího jazyka není zapotĆebí, tomu se budeme vønovat od základĎ;
• pĆístup k poêítaêi Apple s operaêním systémem Mac OS X, na nømž si êtenáĆ
bude moci vše vyzkoušet.

Struêný pĆehled obsahu
Nejprve si ukážeme, jak se v Cocoa programuje, a nauêíme se pracovat se základními
vývojovými prostĆedky – s aplikacemi Xcode a Interface Builder. Ukážeme si také,

Úvod

Úvod
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že díky síle Interface Builderu je možné sestavit netriviální aplikaci zcela bez znalosti
programovacího jazyka Objective C, jen s využitím prostĆedkĎ tzv. vizuálního programování.
étvrtou a pátou kapitolu pak vønujeme programovacímu jazyku: nejprve si struênø
popíšeme jazyk C v rozsahu potĆebném pro programování v Cocoa, a pak podrobnø
jeho nadstavbu Objective C.
Poslední – a nejrozsáhlejší – dvojice kapitol bude vønována praktickým pravidlĎm
práce s objekty a službám nejêastøji využívaných knihovních tĆíd. Naleznete tam také
Ćadu praktických pĆíkladĎ a ukázek.

Nøco málo o historii
Je možná vhodné si uvødomit, že aêkoli technologicky je Cocoa díky dĎslednému využití objektového systému s velkou reservou nejmodernøjší z dnes bøžnø užívaných
vývojových prostĆedí, novinkou v pravém smyslu slova není: vzniklo totiž jako vývojové prostĆedí operaêního systému NeXTStep v polovinø osmdesátých let minulého
století – tedy pĆed více než dvaceti lety. To je velkou výhodou prostĆedí Cocoa: díky
tomu totiž jsou jeho døtské chyby již dávno vychytány. Navíc existuje po celém svøtø
široká základna programátorĎ, kteĆí s programováním v tomto prostĆedí mají rozsáhlé
a dlouholeté zkušenosti.
Operaêní systém NeXTStep se sice nikdy masovø nerozšíĆil – pĆíêinou zĆejmø byla
nepĆíliš dobrá marketingová politika firmy NeXT – dobyl si však pevné místo na trhu
jako daleko nejlepší prostĆedí pro tvorbu klíêových aplikací. Mnoho pĆíznivcĎ mu
získalo špiêkové grafické uživatelské rozhraní a geniální vývojové prostĆedí, jež tehdy
nemøly konkurenci (a vlastnø ji nemají dodnes, vizte pĆíští odstavec). Za zmínku snad
stojí to, že právø zde vznikl World Wide Web, nebo revoluêní a dodnes nedocenøný
tabulkový procesor Lotus Improv.
V roce 1997 firma Apple, jež tou dobou byla dlouhodobø ve ztrátø, a jež møla za
sebou dlouhou Ćadu neúspøšných pokusĎ nøco rozumného provést se svým beznadøjnø zastaralým operaêním systémem Mac OS, koupila NeXT „lock, stock, barrell
and Steve“. Ubøhlo deset let, a firma Apple dnes pod Jobsovým vedením prosperuje
jako nikdy dĆíve; souêasný operaêní systém Mac OS X není niêím jiným, než novou
a vylepšenou verzí NeXTStepu. Zvláštø vývojové prostĆedí Cocoa získalo Ćadu podstatných rozšíĆení (napĆ. objektové vazby, díky nimž si ve tĆetí kapitole ukážeme
sestavení dosti výkonné aplikace, aniž bychom napsali jeden jediný Ćádek v programovacím jazyce).

Úvod

1.
Malá ochutnávka na
zaêátek: jak se v Kakau
programuje?
Abychom hned zpoêátku získali alespoĀ rámcovou pĆedstavu, kterak se programuje
v prostĆedí Cocoa, ukážeme si nejprve velmi jednoduchý pĆíklad êi dva. Také se seznámíme se základní aplikací integrovaného vývojového prostĆedí Apple, s Xcode.

1. Malá ochutnávka na zaêátek...

15

Malá ochutnávka na
zaêátek: jak se v Kakau
programuje

COCOA – ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ NA PLATFORMĚ APPLE

16

COCOA – ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ NA PLATFORMĚ APPLE

Ilustrace a konkrétní ukázky postupĎ, s nimiž se v této knize setkáte, odpovídají verzi
Mac OS X 10.5 Leopard a vývojovému prostĆedí Xcode 3. Máte-li ovšem na svém poêítaêi nøkterou z verzí starších, nebo snad je-li již mezitím k dispozici verze novøjší,
o nic nejde: základní principy objektového vývojového prostĆedí Cocoa se nemøní již
Ćadu let, a rozdíly v konkrétních detailech nejsou nijak zásadní.
Z našeho pohledu asi nejpodstatnøjší novinky pĆineslo Objective C 2.0; pokud pracujete ve starším systému, kde je k dispozici pouze verze 1.0, vizte zvláštø tĆetí kapitolu – hlavnø odstavce vønované tzv. atributĎm – a také správu pamøti, popsanou
v kapitole êtvrté.

1.1 Instalace vývojového prostĆedí
Vývojové prostĆedí Cocoa sice je standardnø dodáváno s každým poêítaêem Apple,
není však obvykle pĆi dodávce nainstalováno na disk. Nejste-li si jisti, podívejte se
zaêátek pĆíštího bodu, který ukazuje, jak nalézt aplikaci Xcode; pokud ji máte, je vše
v poĆádku – ne-li, je zapotĆebí nejprve celé vývojové prostĆedí nainstalovat.
To je velmi jednoduché: nejprve vložíme do optické mechaniky DVD s vývojovým
prostĆedím, jež je standardní souêástí dodávky poêítaêe (spolu se záložními DVD,
obsahujícími operaêní systém). Pokud je nemáme momentálnø k dispozici, nic se
nedøje; pĆipojíme se prostø na vývojáĆské webové stránky Apple „http://developer.
apple.com/technology/xcode.html“. Zde – po pĆípadné registraci, jež je zdarma,
a povinném pĆihlášení – nalezneme v sekci „Developer Tools“ odkaz „Xcode 3 / Free
Download“. Získaný diskový obraz poklepáním pĆipojíme k systému souborĎ, a pak
již pokraêujeme stejnø, jako z instalaêního DVD.

Obrázek 1.1: Instalaêní balík Xcode

OtevĆeme poklepáním instalaêní balík „XcodeTools.mpkg“ (obr. 1.1), a dále staêí
postupnø pĆijímat standardní nabídky instalátoru. Snad jen je vhodné si zkontrolovat, abychom nezapomnøli instalovat UNIXovou podporu – v této knize bychom se
obešli i bez ní, ale pokroêilejším programátorĎm se v praxi Ćada jejích služeb hodí.
U nejnovøjší varianty vývojového prostĆedí se také mĎžeme rozhodnout, kam je instalovat; nemáme-li však nøjaké specifické požadavky, standardní složka „Developer“
je optimální volbou.

Obrázek 1.2: Instalace vývojového prostĆedí

1. Malá ochutnávka na zaêátek...
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Tak nainstalujeme na disk vlastní vývojové prostĆedí spolu s Ćadou velmi šikovných
pomocných a obslužných programĎ; nøkteré z nich si v této knize ukážeme blíže, ale
vøtšinu z nich prozatím ponecháme zkušenøjším programátorĎm.

Programování aplikací v systému Mac OS X v podstatø vždy zaêíná tím, že spustíme
integrované vývojáĆské prostĆedí Xcode, jež standardnø najdeme ve složce „/Developer/
Applications“. Nejnovøjší – v dobø psaní této knihy – verze vývojového prostĆedí však
umožĀuje instalaci víceménø kamkoli; asi nejjednodušší a nejspolehlivøjší proto je využít služby Spotlight, jež aplikaci zadaného jména nalezne kdekoli na disku. Klepneme
tedy jen na ikonku lupy v pravém horním rohu obrazovky a zapíšeme požadované
jméno; pak již staêí jen stisknout klávesu ENTER pro spuštøní aplikace (obr. 1.3).

Obrázek 1.3: Spuštøní Xcode prostĆednictvím Spotlightu

Po prvém spuštøní Xcode automaticky otevĆe okno, obsahující seznam novinek a zajímavých odkazĎ „Xcode News“ (ve starších verzích „Release Notes“); klidnø je zavĆeme
– kdykoli bychom chtøli, máme je znovu k dispozici prostĆednictvím nabídky Help. Po
prvém spuštøní také bývá vhodné urêit nøkteré z pĆedvoleb; chcete-li, naleznete popis
tøch nejdĎležitøjších hned v pĆíští kapitole, vønované právø prostĆedí Xcode. Prozatím
však mĎžeme klidnø vše ponechat ve výchozím standardním nastavení.

1.3 První – a nejjednodušší – program...
O autoru této knihy je obecnø známo, že je tradicionalista a konzervativec; nelze tedy
dost dobĆe zaêít jinak, nežli tím, êím tradiênø zaêínaly uêebnice programování snad
již v dobách, kdy se v nich popisovalo pĆepojování drátkĎ v Eniacu: programem Hello
World. Ten nedølá nic jiného, nežli to, že... vypíše text „Hello, World!“. Jak uvidíme,
v Cocoa to doslova a do písmene nemĎže být snazší – kromø vytvoĆení a spuštøní
projektu totiž není zapotĆebí udølat zhola nic; ukážeme si ale na tomto triviálním
pĆíkladu ty nejzákladnøjší základy práce s aplikací Xcode.
Nejprve použijeme v aplikaci Xcode pĆíkaz File > New Project pro vytvoĆení našeho
prvého pokusného projektu: tak se v programátorském žargonu Ćíká skupinø všech
souborĎ, jež dohromady umožní vytvoĆit požadovaný program. V Xcode se témøĆ vždy
jedná o samostatnou složku, která obsahuje vše potĆebné (pĆiêemž naprostou vøtšinu
toho Xcode vytvoĆí automaticky, aniž bychom se o to museli explicitnø starat).
Aplikace po volbø pĆíkazu New Project zobrazí panel, v nømž si mĎžeme vybrat požadovaný typ projektu; existuje pĆedlouhá Ćada standardních vzorĎ, podle kterých
Xcode dokáže rĎzné typy projektĎ sestavovat, a zkušení programátoĆi mohou dokon-
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ce vytváĆet vzory vlastní. My prozatím zvolíme vzor „Foundation Tool“ ze skupiny
„Command Line Utility“ v bloku „Mac OS X“, jak ukazuje obr. 1.4.

1.4: volba vzoru projektu

Ve starších verzích Xcode møl tento panel ponøkud odlišný vzhled a byl
ménø pĆehledný; volba „Foundation Tool“ ze skupiny „Command Line Utility“ však platí i tam.

V následujícím kroku jen pomocí standardního (ve starších verzích Xcode mírnø nestandardního) panelu pro uložení souboru zvolíme jméno nového projektu a složku,
do níž jej chceme umístit. Ani na jedno ani na druhé vývojové prostĆedí neklade
zhola žádná omezení, zvolíme tedy cokoli, co nám nejlépe vyhovuje: tĆeba složku
„~/Projekty“ a jméno „HelloWorld“.
Xcode pak vytvoĆí složku obsahující projekt, vygeneruje základní soubory, jež jsou
zapotĆebí, uloží je na disk a zobrazí okno, jehož prostĆednictvím lze s projektem dále
pracovat – vidíme je na obrázku 1.5.

Obrázek 1.5: Okno projektu v Xcode

Co pĆesnø v oknø projektu vidíme a k êemu to slouží si Ćekneme pozdøji; nyní ale
pĆedevším sestavíme a spustíme náš první program.

1. Malá ochutnávka na zaêátek...
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Nic snazšího: vĎbec se nemusíme obtøžovat nøjakým psaním zdrojových textĎ êi
úpravou vygenerovaných souborĎ. Jen klepneme myší na ovladaê „Build and Go“
zhruba uprostĆed lišty v horní êásti okna, a Xcode se pustí do práce: vytvoĆí potĆebné
pomocné soubory, pĆeloží program a spustí jej. Výsledek jeho bøhu zobrazí v oknø
„Debugger Console“; neotevĆe-li se toto okno automaticky, zobrazíme si je pomocí
pĆíkazu Run / Console z hlavní nabídky aplikace Xcode.
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A voilàà: okno obsahuje pĆesnø požadovaný výpis – tedy „Hello, World!“. Pokud vše
zkoušíte v Xcode, vidíte jej na obrazovce; jinak se mĎžete podívat na obr. 1.6.

Obrázek 1.6: Výsledek – výpis „Hello, World!“

To bylo až pĆíliš jednoduché, že?
Inu, pravda je, že vytvoĆení tohoto programu byl tak trošku švindl – využili jsme totiž
toho, že programátoĆi Apple jsou neménø konzervativní než autor této knihy; výpis
textu „Hello, World!“ je proto souêástí standardních vzorĎ, podle nichž se sestavují
novø vytváĆené projekty. Podívejme se na odpovídající kód – staêí v pravé horní êásti
okna projektu klepnout myší na soubor „HelloWorld.m“, a jeho obsah se nám buó
automaticky, nebo po klepnutí na ovladaê „Editor“ v lištø zobrazí v pravé dolní êásti,
kde byl dosud jen implicitní text „No Editor“ (obr. 1.7).

Obrázek 1.7: Obsah standardnø vygenerovaného souboru „HelloWorld.m“

1.3 První – a nejjednodušší – program
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Povšimnøme si Ćádku „NSLog(@"Hello, World!")“ – právø ten zajistil požadovaný výpis.
Ovšemže nás takovýto podraz a hanebné využití práce cizích programátorĎ neuspokojí;
chceme pĆece napsat nøjaký vlastní program! Co kdybychom tĆeba zmønili text „Hello,
World!“ na „Nazdar, lidi“? Proê ne, to by fungovalo bez nejmenších problémĎ...
Pozor na nabodeníêka: kupĆíkladu varianta „éau, svøte!“ by nefungovala.
Z historických dĎvodĎ totiž nelze ve zdrojových textech dost dobĆe používat znaky s diakritickými znaménky (resp. je tĆeba se držet znakĎ z dolní poloviny tabulky ASCII). Pozdøji si ukážeme, že to vĎbec nijak nevadí, protože
vývojové prostĆedí Cocoa nabízí daleko pohodlnøjší a praktiêtøjší zpĎsoby,
kterak zobrazit nøjaký text, než psát jej do zdrojového kódu; prozatím se
prostø budeme držet angliêtiny.
V pĆíkladech vytištøných v této knize ovšem budeme pro lepší êitelnost
používat êeské komentáĆe; ve zdrojových souborech v Xcode si to v komentáĆích mĎžeme dovolit bez obav, jen si musíme dát pozor, aby bylo
použito kódování UTF-8. PĆesto však v praxi je daleko lepší psát komentáĆe
anglicky: to bude bez obtíží fungovat v libovolném vývojovém prostĆedí
a v jakémkoli pĆekladaêi, a navíc to umožní, aby na projektu mohli pĆípadnø
êasem spolupracovat programátoĆi z libovolné zemø.

Ale ne, pouhá zmøna textu je pod naši úroveĀ: v prostĆedí Cocoa je možné i nemožné a obtížné vøci jsou v nøm snadné; møli bychom se tedy postarat o to, aby hned
náš první program dølal nøco rozumného. Jen tak se pozdravit, to nic není, to dokáže
každý; co takhle hned ale také Ćíci, co je ve svøtø nového?

1.4 éteêka RSS v tuctu programových ĆádkĎ
Pojóme náš program trochu vylepšit – jen docela málo, nebudeme muset napsat více,
než asi tucet nových ĆádkĎ.
Nejprve klepnutím umístíme kursor hned na první volný Ćádek – tedy pod text „#import <Foundation/Foundation.h>“ –, napíšeme „@impl“, a stiskneme klávesu F5; editor
Xcode rozezná, co jsme napsali, a nabídne automaticky doplnøní, jak ukazuje obr. 1.8.

Obrázek 1.8: Automatické doplĀování

Stisknutím mezerníku si vyžádáme vložení nabídnutého textu „@implementation ...
@end“; pĆipíšeme za jeho prvou êást ještø „HW:NSObject“, a stisknutím kombinace
CTRL-/ zvýrazníme znaêku „methods“, již nám editor automaticky vložil mezi „@implementation“ a „@end“.

1. Malá ochutnávka na zaêátek...
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static BOOL print=NO;
+(void)parser:p didStartElement:element namespaceURI:u
qualifiedName:q attributes:a {
print=[element isEqual:@"description"];
}
+(void)parser:p didEndElement:e namespaceURI:u qualifiedName:q {
if (print) printf("\n");
}
+(void)parser:p foundCharacters:string {
if (print) printf("%s",[string UTF8String]);
}
Koneênø pak níže nahradíme Ćádek „NSLog(@"Hello, World!")“ následující trojicí ĆádkĎ:
NSXMLParser *xml=[[NSXMLParser alloc]
initWithContentsOfURL:[NSURL URLWithString:
@"http://www.bbc.co.uk/syndication/feeds/news/ukfs_news/
world/rss091.xml"]];
[xml setDelegate:[HW class]];
[xml parse];
A to je celé; pro kontrolu se mĎžete podívat na obrázek 1.9, který zobrazuje kompletní zdrojový text po našich úpravách. Znovu klepneme myší na ovladaê „Build
and Go“ pĆi horním okraji okna, a pokud jsme pĆi opisování nøkde neudølali chybu,
program se pĆeloží a spustí – a máme-li funkêní pĆipojení k Internetu, do konsole
se vypíše seznam svøtových novinek, naêtených z BBC. Výpis bude vypadat velmi
pĆibližnø takto – samozĆejmø, konkrétní novinky budou odlišné:
[Session started at 2008-07-26 02:15:36 +0200.]
Visit BBC News for up-to-the-minute news, breaking news, video, audio and feature stories.
BBC News provides trusted World and UK news as well as local and regional perspectives.
Also Entertainment, business, science, technology and health news.
A deadline expires for Bosnian Serb ex-leader Radovan Karadzic to appeal against extradition to The Hague on genocide charges.
Global trade talks that earlier looked near collapse have made progress and a deal might
now be possible.
Four Hamas militants and a ¿ve-year-old girl die in an explosion targeting a car on Gaza
City‘s beachfront, medics say.
Chadian rebels free an American missionary after holding him hostage for more than nine
months, his organisation says.
A Qantas plane makes an emergency landing in Manila as a hole causes it to lose cabin
pressure, an airport of¿cial says.
President Bush signs an order expanding US sanctions on Robert Mugabe‘s „illegitimate“
government in Zimbabwe.
...

1.4 éteêka RSS v tuctu programových ĆádkĎ

Malá ochutnávka na
zaêátek: jak se v Kakau
programuje

Nyní opíšeme následující desetiĆádkový text:

