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This paper presents the development and concept of 
an application for viewing  animal associated 
information using the Android mobile system. The 
resulting application is named Hunting seasons.  
 The introductory chapter presents the 
motivation for making the Hunting seasons 
application.  
 Section 2 presents Android system, its 
features,the architecture and supported  devices.  
 Section 3 presents the environment and 
development of Android applications. 
 Section 4 focuses on description of open 
interfaces, mashup services and their use in the 
application. 
 Section 5 presents the process of application 
development, which starts with a description of 
typical animals and the user requirements, which 
served as guidelines for development.  
 In conclusion of this paper the impressions and 
experience during application usage are 
summarized. Possible extension of the applications 
and upgrades are also mentioned. 
 

1 Uvod 

Malo več kot dve leti nazaj je bilo v Sloveniji 
mogoče kupiti prvi telefon z operacijskim sistemom 
Android – HTC Hero. Bil je prvi pametni telefon z 
novim operacijskim sistemom, ki ga ni nihče poznal 
in vedel, kakšna bo njegova prihodnost. Danes je 
zgodba popolnoma drugačna, saj so mobilni 
telefoni z operacijskim sistemom Android na voljo 
že povsod, Android pa poganja tudi že tablične 
računalnike, televizijske sprejemnike in druge 
naprave. Njegovi veliki prednosti sta  dostopnost in 
odprtost . 
 Bil pa je tudi eden redkih mobilnih telefonov, ki 
se ga nisi mogel hitro naveličati. Posodobitve 
programskih verzij, ki so spremenile vmesnike ter 
hitro rastoče število aplikacij,  ki so na voljo, 
naredijo Android zanimiv in primeren za vsakdanjo 
uporabo. To je bil tudi eden izmed poglavitnih 
vzrokov, da smo se odločili narediti aplikacijo za 
Android - njegova privlačnost. Seveda je pomagalo 
tudi dejstvo, da lahko o razvoju aplikacij na 
internetu najdemo ogromno literature, učnih 
primerov in odlično podprtost s strani Googla. 

 Tako smo se lotili izdelave aplikacije Lovne 
dobe, ki nam prikazuje, kdaj lahko lovci lovijo oz. 
opazujejo določeno žival. Aplikacijo smo še 
nadgradili tako, da slednja spremlja relevantne 
informacije, kot sta vreme in stadij lune, saj so te 
pomembne za gibanje in posledično za dostopnost 
posameznih živali.  
 

2 Android 

Android je odprt programski sistem za mobilne 
naprave, ki je sestavljen iz operacijskega sistema,  
ključnih aplikacij ter opreme (mobilni telefon, 
tablični računalnik, …) na kateri se ta izvaja. 
Androidov mobilni operacijski sistem temelji na 
modificirani verziji Linuxovega jedra. Pri razvoju  
Androida so sodelovali Google in ostali člani zveze 
Open Handset Alliance (OHA) [1].   
 Androidovo odprto programje sestavljajo 
Javanske aplikacije. Gre za objektno usmerjen 
aplikacijski okvir na vrhu jedrnih knjižnic Jave, ki 
se  izvaja  na virtualnem stroju Dalvik (DVM) in ki 
omogoča «pravočasno prevajanje kode« (JIT).  
 Osnovne knjižnice so napisane v programskem 
jeziku C in vključujejo: površinskega (angl. 
surface) upravitelja, OpenCore okvir za medije, 
SQLite relacijski upraviteljski podatkovni sistem, 
OpenGL ES 2.0 3D grafični programski vmesnik 
(API), WebKit okolje  za grafično postavitev (angl. 
layout), Skia grafično okolje, sloj varnih vtičnic in 
Bionic libc. Knjižnico.  
 Podjetje Android Inc. je ustanovil Andy Rubin 
oktobra 2003 v Palo Altu, Kalifornija, z željo po 
razvoju pametnejših mobilnih naprav. Avgusta 
2005 je Google je pridobil Android Inc. in le-ta  je 
bil od tedaj naprej v stoodstotni lasti družbe Google 
Inc. Ker ni bilo veliko znanega o Android Inc. v 
času pridobitve, so mnogi že takrat pravilno 
domnevali, da Google namerava s to potezo vstopiti 
na trg mobilnih telefonov [1].  
 Operacijski sistem Android se lahko uporablja 
za mobilne telefone, prenosnike, tablične 
računalnike ter za televizijskie sprejemnike in druge 
naprave. Prvi prenosni telefon, ki je bil na voljo na 
tržišču z operacijskim sistemom Android, je bil 
HTC Dream, dobiti ga je bilo mogoče 22. oktobra 
2008 [1]. 
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Slika 1. Arhitektura Android 

Na sistemih Android lahko najdemo več različic 
programske opreme. Od svoje prve izdaje je 
Android doživel že številne posodobitve. Te 
posodobitve osnovnih OS se po navadi usmerjajo 
na odpravljanje napak, uvedejo pa tudi nove 
lastnosti. Običajno je vsaka nova različica OS 
Android razvita pod oznako imena, ki temelji na 
imenu neke sladice. 
 Pri Googlu stalno spremljajo in beležijo, koliko 
uporabnikov uporablja kakšno različico programske 
opreme. Podatki na sliki 2 so bili zbrani v obdobju 
dveh tednov konec maja 2011 [2]: 
 

 
 

Slika 2. Grafični prikaz porazdelitve po različicah 
platforme 

 

3 Razvoj aplikacij za platformo 
Android 

 
Za razvoj Android aplikacij je na voljo pribor za 
programiranje (SDK), ki vključuje celovit nabor 
orodij za razvoj. Med njimi so vključeni 
razhroščevalnik (angl. debugger), knjižnice, 
emulator mobilnega telefona, dokumentacija, 
vzorčna koda in vaje. SDK si lahko prenesemo iz 
Androidove strani za razvijalce [3]. Uradno podprto 
okolje za razvoj aplikacij je Eclipse, z uporabo 
vtičnika (angl. plugin) za Android. Razvijalci lahko 
uporabljajo tudi katerikoli urejevalnik besedila za 
urejanje Jave in XML datotek, vendar si morajo pri 
tem namestiti še ustrezna orodja za izdelavo in 
odpravljanje napak Android aplikacij. Ena izmed 
možnosti za izdelavo Android aplikacij je tudi 
uporaba okolja App Inventor [4], ki je primeren za 
začetnike, deluje pa na principu bločnega 

sestavljanja kode, kjer s pomočjo funkcionalnih 
blokov določimo funkcionalnosti aplikacije. 
 Android aplikacije so tipično sestavljene iz 
štirih vrst gradnikov [5]: 

o Aktivnost (angl. Activity) 
Aktivnosti so najpogostejše uporabljeni gradniki v 
Androidu in predstavljajo tisti del kode, ki 
interaktira z uporabnikom preko uporabniškega 
vmesnika, pri čemer je aktivnost običajno en sam 
zaslon v naši aplikaciji. Večina aplikacij je 
sestavljena iz več zaslonov oz. aktivnosti. 

o Sprejemnik namena (angl. Intent Receiver) 
Sprejemnik namena uporabimo, v primeru pojava 
zunanjega dogodka, na primer, ko zazvoni telefon 
ali je na voljo podatkovno omrežje, itd. in s kodo v 
sprejemniku namena ustrezno sprocesiramo 
dogodek. Sprejemnik namena nam lahko prikaže 
obvestila, ki uporabnika opozorijo na dogodek. 

o Storitev (angl. Service) 
Storitev je koda, ki se izvaja v ozadju 
uporabniškega vmesnika. Dober primer tega je 
medijski predvajalnik, ki predvaja pesmi s seznama 
predvajanja. V aplikaciji medijskega predvajalnika 
je tipično na voljo ena ali več aktivnosti, ki 
omogočajo uporabniku, da izbira skladbe.  Vendar 
pa za predvajanje glasbe same ni primerna uporaba 
aktivnosti, saj želimo, da se bo glasba predvajala še 
naprej, tudi ko bo uporabnik napravo uporabljal še 
v druge namene in aktiviral druge uporabniške 
zaslone oz. aktivnosti. 

o Ponudnik vsebine (angl. Content Provider) 
Ponudnik vsebine uporabimo, ko želimo, da naša 
aplikacija deli podatke z drugimi aplikacijami na 
napravi. Ponudnik vsebine je razred, ki 
implementira standardni nabor metod, katere 
dovolijo drugim aplikacijam shranjevanje in 
pridobivanje tipa podatkov, ki jih obravnava tisti 
ponudnik vsebine. 
 Ni potrebno, da vsaka aplikacije vsebuje vse 
štiri vrste gradnikov, vendar je običajno napisana s 
kombinacijo teh gradnikov. 
 Ko se enkrat odločimo, katere sestavne dele 
bomo uporabili za našo aplikacijo, jih navedemo v 
datoteki z imenom AndroidManifest.xml. To je 
XML datoteka, kjer razglasimo sestavne dele naše 
aplikacije ter kakšne so njihove zmogljivosti in 
zahteve [5]. 
 

4 Odprti vmesniki in prepletene 
aplikacije 

Izraz odprti vmesniki (angl. Open API) se uporablja 
za opis sklopov tehnologij, ki omogočajo 
aplikacijam, dostop do različnih  informacij, 
upravljanje storitev, itd. Za njihovo izvedbo se 
tipično uporabljajo protokoli predstavitvenih 
prenosov stanja (REST) ali  SOAP (Simple Object 
Access Protocol), protokol RSS, ipd. . Odprti 
vmesniki so trenutno zelo pogosta rešitev, ki jo 
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ponujajo številne storitve in se uporabljajo tudi za 
medsebojno povezovanje spletnih strani.  
 Trenutno obstaja več tisoč različnih odprtih 
vmesnikov, med njimi pa so najbolj znani 
Googlovi: Search, You Tube, Open Social, Maps, 
Earth, Calendar. Ravno tako poznamo odprte 
vmesnike za socialna omrežja, kot sta Facebook in 
Twitter, vmesnike, ki omogočajo dostop do 
telefonskih in multimedijskih storitev, vmesnike za 
dostop do vremenskih, prometnih in drugih 
poljubnih podatkov  [6]. 

4.1 Prepletene aplikacije (mashup) 

 Prepletena aplikacija ali storitev (angl. mashup) 
je spletna storitev ali aplikacija, ki uporablja in 
združuje podatke, predstavitve oz. funkcionalnosti 
iz dveh ali več virov z namenom ustvarjanja novih 
storitev. Izraz mashup pomeni enostavno in hitro 
integracijo, ki pogosto uporablja odprte vmesnike 
in podatkovne vire za pridobitev rezultatov. Glavne 
značilnosti mashup-ov so kombinacija, 
vizualizacija in združevanje. Pri tem je pomembno, 
da poskušamo iz obstoječih podatkov pridobiti neko 
večjo uporabnost. 
 Mashup storitvam oz. odprtim vmesnikom 
lahko pripišemo aktivno vlogo pri razvoju 
programske opreme za socialna omrežja in Spleta 
2.0. Nekatera mashup orodja za sestavljanje 
prepletenih aplikacij so pogosto dovolj preprosta, 
da jih uporabljajo končni uporabniki. Tu se ne 
zahteva znanja programiranja, temveč se navadno 
podpira vizualno združevanje uporabniških 
vmesnikov naprav, storitev in komponent. Zaradi 
teh lastnosti orodja prispevajo k novi viziji spleta, k 
čemur lahko prispevajo vsi uporabniki [7]. 
 

5 Prepletena aplikacija za prikazovanje 
z živalmi povezanih informacij 

 
V Sloveniji imamo različne vrste živali. Nekatere 
lahko najdemo po celi Sloveniji, nekatere pa so 
značilne samo za specifično regijo (področje). 
Občasno se zgodi, da jih v manjšem številu vidimo 
tudi v kakšni drugi regiji, vendar se to zgodi redko. 
Ravno tako so nekatere živali bolj zanimive za lov 
oz. opazovanje kot druge.   
 Druga pomembna informacija so vremenski 
pogoji za lov oz. opazovanje, saj se nekatere živali, 
ravno tako kot ljudje,  umaknejo v zavetje, ko divja 
nevihta, močno dežuje, ali pa, ko sneži. Tu lahko 
razdelimo živali še na tiste, ki so aktivne ob lepem 
vremenu in na živali, ki so aktivne po sneženju. 
 Kot zadnjo lastnost, ki smo jo upoštevali pri 
živalih, lahko omenimo še pogoje za lov oz. 
opazovanje na tiste živali, ki so aktivne ponoči. 
Tukaj lahko omenimo tudi stadij lune, saj v primeru 
polne lune ta omogoča boljšo vidljivost. 
Vse te lastnosti živali in za njih pomembne 
informacije smo vključili v aplikacijo tako, da bi se 

podatki posredovali lovcem, ko bi slednji izbirali za 
njih zanimivo žival. 
 Ob upoštevanju vseh parametrov smo živali 
razdelili v štiri različne skupine, slednjim pa 
pripisali določene lastnosti:  

o Živali značilne za določeno regijo 
� Pomurska: damjak in fazan 
� Gorenjska: gams, kozorog, alpski 

svizec 
o Živali, ki so aktivne ponoči 

Sem smo uvrstili lisico, divjega prašiča, 
rakunastega psa in kuno. 

o Srna in navadni jelen 
Srno in navadnega jelena smo uvrstili v svojo 
skupino, saj sta najbolj iskani živali pri nas. 

o Ostale živali 
V tej skupini najdemo še preostale živali, ki pa 
nimajo posebnih parametrov. Nekatere so v 
Sloveniji redke (poljska jerebica, muflon, jazbec), 
druge so tako vsakdanje (šoja, sraka, siva vrana), da 
preprosto niso zanimive, spet tretje pa ne zahtevajo 
posebnih pogojev, saj jih lahko najdemo v vsakem 
vremenu (nutrija, poljski zajec, raca mlakarica) [8]. 
 V aplikaciji smo najprej uredili izpis lovnih dob 
za vse živali. Izpis vključuje ime živali, njeno sliko, 
latinsko ime in razpisano lovno dobo za žival. 
Primer takega izpisa za primer kozoroga lahko 
vidimo na sliki 3. 

 

Slika 3. Zaslon živali kozoroga 

5.1 Vremenska napoved 

V aplikacijo smo vključili vremensko napoved, ki 
nam izpisuje obvestila v primeru ugodnih lovnih 
pogojev ali pogojev za opazovanje, pri tistih 
živalih, kjer so le-ti pomembni. Vremenska 
napoved pri živalih, značilnih za določeno regijo, 
upošteva vremensko napoved za tisto regijo, v 
primeru, da so živali značilne za celotno področje 
Slovenije, pa aplikacija upošteva splošno 
vremensko napoved za Slovenijo. Za živali, ki so 
aktivne po sneženju, aplikacija spremlja pogoje 
sneženja in nas v takem primeru obvesti. Če so 
vremenski pogoji ugodni nam aplikacija to sporoči 
z izpisom kratkega sporočila pri izbiri želene živali. 
Primer izpisa takega sporočila lahko vidimo na sliki 
4. Vremensko napoved smo izdelali s pomočjo 
razčlenjevalnika (angl. parser), ki nam iz strežnika 



147

slovenske meteorološke službe, pobere RSS vire in 
podatke iz XML datotek, ki jih uporabimo v 
aplikaciji [9]. 

 

Slika 4. Primer izpisa kratkega sporočila, za ugodne 
vremenske razmere 

Aplikacija nam omogoča tudi neposreden dostop do 
vremenske napovedi po regijah Slovenije, kjer se 
nam ob izbiri želene regije odpre petdnevna 
napoved za to regijo. 
 

5.2 Pregled lune 

Za lov oz. opazovanje nočno aktivnih živali je 
pomembna tudi luna - ob polni luni so le-te bolj 
aktivne, poleg tega pa nam polna luna nudi tudi 
dobro vidljivost ponoči.  
 Aplikacija nam omogoča pregled lune po 
dnevih, kjer lahko za poljubni dan pogledamo 
kakšen bo stadij lune, izpisuje pa tudi opozorilo v 
primeru polne lune, pri nočno aktivnih živalih. Izpis 
polne lune deluje neodvisno od vremenske 
napovedi (živali so ob polni luni tudi ob slabših 
vremenskih pogojih aktivne), nam pa aplikacija 
poleg izpisa polne lune izpiše tudi vremenske 
pogoje, če so le-ti ugodni. Na sliki 5 lahko vidimo 
primer izpisa opozorila za polno luno v kombinaciji 
z izpisom sporočila za ugodne vremenske pogoje. 

 

Slika 5. Opozorilo za polno luno v kombinaciji z izpisom 
vremena 

6 Zaklju ček 

Aplikacija je bila predstavljena tistim, ki jim je 
namenjena – skupini lovcev. Njihovi odzivi ob 

predstavitvi aplikacije so bili sicer mešani, saj je 
večina lovcev že kar precej v letih in imajo določen 
odpor do novih tehnologij. Bili pa smo pozitivno 
presenečeni, ko nas je eden izmed njih prosil, če bi 
mu lahko posredovali aplikacijo. Tukaj moramo 
omeniti, da je bil to najmlajši lovec v skupini star 
okoli trideset let. Nedvomno so naša ciljna skupina 
mlajši in tehnološko bolj ozaveščeni lovci. 
Dobili smo tudi že nekaj predlogov za izboljšavo in 
razširitev aplikacije, ki so jih prispevali lovci ob 
predstavitvi aplikacije. Naj omenimo dva najbolj 
zanimiva:  

o opomnik za lov, kjer bi lahko izbrali 
želeno žival, ta pa bi nam preverjal vremenske 
pogoje, in ko bi bili slednji dobri, bi nam aplikacija 
poslala ustrezen  opomnik na osnovni zaslon 

o integracija navigacije po gozdu, kjer 
bi lovec lahko označil začetno točko (na primer, kje 
je parkiral svoj avto), potem pa bi ga navigacija v 
primeru nepoznavanja svoje lokacije usmerjala 
nazaj do začetne točke. 
 Aplikacija Lovne dobe vsebuje osnovno idejo, 
ki bi jo lahko npr. prenesli na katero koli drugo 
državo. Če bi jo želeli prirediti , bi jo spremenili 
tako, da bi dodali tam obstoječe živali, upoštevali 
lovne dobe, značilnosti živali in dodali vremensko 
napoved za drugo državo. Potrebno bi jo bilo tudi 
prevesti v ustrezen jezik oz. omogočiti večjezičnost. 
Začetni vtisi so dovolj spodbudni, da bomo v 
prihodnje nadaljevali z razvojem. 
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