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Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá asistenčními pomůckami pro seniory. Na základě dotazování
byla vyvinuta aplikace pro cenově dostupné telefony, která připomíná uživateli léky, které užívá. Také
poskytuje možnost další osobě správné užívání kontrolovat. Aplikace byla vyvinuta pro Android OS
s možností budoucího rozvoje do dalších platforem a jejího masového rozšíření.

Klíčová slova:
Android, Android Studio, Senioři, Aplikace, Léky, Léky Chytře

Abstract:
This thesis deals with assistive aids for the elderly. On the based of polling application has been
developer of priceless smatrphone. Application is reminder of drugs which users are taking. And it also
provides possibility for next person to secure the right using of drugs. The application was developed
for Android OS with the possibility of future development to other platforms and its mass deployment.
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Android, Android studio, elderly , Application, Drugs, Smart pills
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1. Úvod
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením aplikace pro chytré mobilní telefony. Cílem
aplikace je podpora účinnosti léčby tím, že „řídí a dozoruje“ užívání léčiv, která si je klient (uživatel)
schopen aplikovat sám, bez přímého lékařského dozoru. Nicméně pravidelné užívání je nezbytnou
podmínkou úspěšné léčby. Zaměření aplikace – tématu diplomové práce - je pak především na skupinu
lidí (uživatelů léků/klientů), u které je obvyklé pravidelné užívání léků a také na skupinu lidí, pro které
z důvodů jejich zdravotního stavu, neschopnosti soustředění se či pracovního nebo jiného psychického
přetížení může být problematická garance pravidelného užívání léků, tak jak ji předepíše ošetřující
lékař. Tomu odpovídají především následující cílové skupiny: skupina seniorů, dlouhodobě nemocných,
případně skupina lehce psychicky postižených, kteří jsou schopni a také ochotni používat a ovládají
chytrý mobilní telefon. Z využití aplikace nejsou rozhodně vyloučeni klienti domovů s pečovatelskou
službou nebo ta část klientů léčeben dlouhodobě nemocných, kteří se připravují pro návrat do
normálního života. Pro posílení účinnosti aplikace a s ohledem na cílové skupiny je do procesu zapojen
i jakýsi „dozor“ tedy ošetřovatel nebo příbuzný, který zasáhne tehdy, když aplikace není ovládána dle
zadaných kritérií - tedy v případě, že je velká pravděpodobnost, že uživatel neaplikoval lék podle těchto
kritérií. Úkolem dozoru je pak uvést za pomoci standardních komunikačních prostředků nebo osobním
kontaktem tento stav do standardního režimu.
Jsem přesvědčen, že toto téma je poměrně aktuální, předpokládaný výsledek práce má smysl
a dokáže napomoci zvýšení účinnosti a efektivnosti domácí léčby samostatně aplikovanými
medikamenty.
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2. Průzkum trhu
2.1.

Cílové skupiny

Díky pokroku v účinnosti medicinské péče a většímu sociálnímu cítění společnosti se začaly
vytvářet nové skupiny, které předpokládají určitou nadstandardní péči od společnosti. Těmito
skupinami jsou lidé s fyzickým nebo duševním postižením a zvláště pak senioři, jejichž průměrný věk
se neustále zvyšuje, stejně tak jako jejich schopnost ovládat počítače, mobily a další komunikační
techniku.

Obrázek 1: Procentuálně vyjádřený poměr obyvatel nad 65 let v Evropě

Pro představu uvádím přehled populace starší 65 let v Evropě. Lze říci, že podíl této věkové
skupiny má a bude mít stoupající tendenci. Pro Českou republiku platí, že díky průměrnému
starobnímu důchodu, který se pohybuje a pravděpodobně bude pohybovat na úrovni cca 1,3-1,5
násobku minimální mzdy, nejde z hlediska standardní společenské spotřeby o dominantní skupinu.
Nicméně z hlediska vynaložení prostředků na zdravotní a sociální náklady jde o skupinu jednoznačně
dominantní. Navíc poměrně velká část těchto lidí disponuje úsporami nebo je podporována rodinou a
to především v ohledech, které v tomto věku ještě mohou zlepšit jejich „kvalitu života“. Proto je zcela
přirozené, že mnoho firem a společností je v současné době aktivní v tomto oboru podnikání.
Podnikání, které nezahrnuje pouze standardní služby a produkty, ale služby a produkty zaměřené
především na tuto a jí podobné cílové skupiny. Pro velké firmy může produkt zaměřený tímto směrem
i významně zvýšit prestiž nebo marketingovou hodnotu značky. Jedním z příkladů je například ADART
COMPUTERS s.r.o., která prodává známé telefony pro seniory Aligátor, ale pod touto značkou najdeme
i výkonné smartphony, tablety nebo telefony do extrémnějších podmínek - takzvaný OUTDOOR.

2.2.

Produkty na trhu

Nevím o podobném produktu na trhu, který by byl touto formou standardně používán.
Nicméně pro stanovení cílů jsem si popsal jednoduchý „virtuální“ model předpokládaného „už
existujícího“ produktu se základními funkcemi a pro zde popisovanou aplikaci jsem doplnil základní
10

funkce funkcemi dalšími, které jsou pak uvedeny. Existují však dílčí produkty, které budou při tvorbě
aplikace využity.

2.2.1. Hlasové ovládání
Telefony v dnešní době již mají standardizovány procesy, které umožňují zadávat omezený
soubor příkazů hlasem. Jde zejména o diktování textu (SMS, MMS, poznámky, emaily …), nastavování
některých základních prvků (alarm) nebo vytáčení pomocí hlasu. Některé modely mají integrované
interaktivní hlasové systémy, které umožňují i omezenou interakci. Kromě standardního diktování
zpráv, hlasového vytáčení, nastavení alarmu umí i vyhledávat na internetu, spouštět aplikace (navigace
i s nastavení cíle …) nebo soubory (hudba, videa), upravovat nastavení (zapínání a vypínání bluetooth
…) a umožňují v omezené míře i interakci na bázi rozhovoru. Jedná se o systémy od firmy Apple Sirie a
nebo od společnosti Samsung SVoice. Oba systémy se připojí k internetu a celý požadavek se vyřizuje
na serveru firmy a zpět se pošle odpověď. Z hlediska použití pro cílovou skupinu mohou tyto systémy
eliminovat problém se zrakem, ale na druhou stranu senioři mohou mít i problémy se sluchem a také
většina seniorů nemá internet v mobilu. (Hlasové ovládání jsem v základní verzi aplikace nevyužil).

2.2.2. Specializované launchery
Jedná se o speciálně upravené grafické prostředí, které je uzpůsobené přímo pro seniory. Tyto
launchery se řídí několika základními pravidly:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Velká a jednoduchá tlačítka
Zjednodušení na základní prvky
Zrychlená volba
Kontrast barev a celkově dobrá viditelnost
Zvýraznění klíčových prvků
Rychlý přístup k základním prvkům

Například jsou i barevně odlišeny různé sekce (zprávy, volání, zrychlené volby …) pro
přehlednost. Barvy jsou voleny různorodé, výrazné a kontrastní vzhledem k písmu případně ikoně. U
těchto launcherů jde o grafickou úpravu takřka celého systému od domovské obrazovky přes sms
manažer, aplikaci zajišťující hovory nebo galerii fotografií až po menu a správce aplikací. Některé
launchery byly dokonce vyvíjeny na naší fakultě jako závěrečná práce (Koala launcher)

Obrázek 2: Ukázka launcherů z prava Big launcher, Koala Launcher a Phonotto
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2.2.3. Zvětšení písma a předčítání
Systém Android v současné době už obsahuje podporu pro lidi se zhoršeným zrakem. Je možné
zvětšit písmo a systém se sám podle toho upraví a případně, pokud to nestačí, se může aktivovat
možnost pro čtení nadpisů. Při prvním označení se strojově přečte text a při druhém označení se
položka vybere.

2.3.

Dotazování

2.3.1. Respondenti
Vývoj aplikace a především její rozhraní a působení na uživatele jsem konzultoval se zástupci
skupin:
-

-

seniorů ve věku 75 – 83 let převážně se středoškolským vzděláním, kteří používají mobil
standardně, ale dosud využívají pouze jeho základní funkce. V této skupině nebyl nikdo, kdo
by zásadně odmítal formu uvedené aplikace a mobil jako „komunikační prostředek“.
lidí z lékařského prostředí se středoškolským i universitním vzděláním, se kterými jsem
konzultoval především funkce zadávání dat a funkce určené pro dozor, ale i možný přístup
uživatelů a dozoru k aplikaci.

Z odpovědí na jednoduchý soubor otázek pokládaných převážně osobně jsem pak vycházel při
stanovování požadavků na obrazové a zvukové rozhraní aplikace s uživatelem/klientem, dozorem a
zadavatelem dat. Tyto dotazy přinesly pak i několik námětů pro funkcionalitu systému.

2.3.2. Dotazníky, otázky a závěry
Pro průzkum jsem vytvořil dvě varianty dotazníků. Jednu pro uživatele/klienty a jednu pro dozor,
tedy podle výše popsaných skupin respondentů. V dotazníku byly formulovány otázky/témata k diskuzi
a díky osobnímu kontaktu a krátkým ukázkám z ideového návrhu aplikace byli respondenti překvapivě
sdílní a hrdí na to, že jsou svým způsobem spolutvůrci aplikace, za což jim velmi děkuji.
Dále uvádím okruhy otázek a ke každému okruhu pak závěry vyplývající z diskuze.
Pro respondenty vyšší věkové skupiny byla témata k diskusi zaměřena především na možnosti
ovládání dotykového telefonu a příčin strachu z přechodu na dotykový telefon, motoriku ovládání
telefonu a v neposlední řadě na možnosti motivace.
1. Máte obavy z ovládání dotykového telefonu?
Závěr z odpovědí:
- Díky snížené citlivosti v prstech a ovládání historických přístrojů je touto věkovou skupinou
preferována zpětná informace o sepnutí překonáním odporu tlačítka preferováno – tedy
dosud standardní ovládání. Zásadní je ovšem nejistota sepnutí správné funkce na dotykové
obrazovce, zpětná informace o jeho zmáčknutí (bliknutí není často přes prst vidět) a především
strach, že případné chybné „zmáčknutí“ nejde vzít zpět a pokud ano, stejně pak nebudou vědět
jak. Také je mezi současnou střední generací rozšířena informace, že zvyknout si na dotykový
telefon trvá dlouho. Nikdo z nich ale nemluví o výhodách, na které si zcela automaticky zvykli
a neuvědomují si je.
Reakce:
- Velikost „tlačítek“, možnost kroku zpět, kde je to možné, vysvětlení obtížného až nemožného
ovládání některých funkcí chytrých telefonů.
2. Jaká barevná kombinace tří barev je pro Vás příjemná?
Závěr z odpovědí:
12

-

Hlavním hodnotícím kritériem byl kontrast, dále velikost písma a ovládání. Konkrétním barvám
věnovali respondenti nejmenší pozornost. Překvapivě nebyla většinou respondentů zvolena
kombinace se zelenou, ale s modrou a lehce provokativní oranžovou barvou.
Reakce
- Většina dotazovaných nakonec zvolila barevnou kombinaci světle modré s oranžovou a bílým
písmem (nebo modrým či černým písmem v bílém poli). Určitě je vhodné zachovat možnost
volby více barevných kombinací. Jednak pro případ barev pro uživatele příjemných, ale i
v případě aplikace pro dva různé klienty na jednom telefonu (pro budoucí verze). Vhodné je
do budoucna i zavedení různých úrovní kontrastu pro standardní odhlašování a například
zadávání dat o lécích, kdy je nutné pracovat i s jinými podklady (léky samotné, obaly, recepty)
s menším nebo méně kontrastním rozlišením.
3. Myslíte si, že Vám mobil může přinést zábavu nebo poučení?
Závěr z odpovědí:
- Téměř všichni respondenti očekávají od mobilu pouze telefonování a posílání SMS a MMS.
Možnost zábavných funkcí nebo funkce informačního charakteru není očekávána. Důvodem je
lokace internetu na PC s velkou obrazovkou a jakýsi obřad při jeho spouštění a prohlížení.
Reakce
- Možnost sdělení informace, napsání vtipu, přehrání melodie nebo informace o televizních
pořadech (a hlavně seriálech) po úspěšném odhlášení užití léků bylo přijato velmi kladně. Zde
je jedna z cest, jak zvýšit velmi výrazně uživatelskou přívětivost a atraktivnost aplikace.
4. Myslíte, že výzvy k užívání léků mobilem mohou být pro Vás užitečné?
Závěr z odpovědí:
- Respondenti jednoznačně vyjádřili kladné stanovisko. Po vysvětlení funkcionality hlášení
dozoru se objevily u cca 60% respondentů obavy, co si dozor pomyslí, když aplikaci nezvládnou,
když budou v době výzvy v místech, kde používat mobil nelze a hned budou muset vysvětlovat
dozoru, kde nastal problém.
Reakce
- Obava z toho, že mobil na ně bude „žalovat“ dozoru, může být dobrým motivačním prvkem,
pokud bude správně vysvětlen. Odložení při předpokládané jiné aktivitě by mělo být součástí
dalších verzí aplikace. Navíc dozorem může být i jiný člen rodiny.
5. Je pro Vás snadnější potvrdit užití léku tlačítkem nebo přečtení daného kódu?
Závěr z odpovědí:
- Zde se projevila obava z mačkání „tlačítek“ bez mechanického odporu. Kód je vždy čten jen
jeden a může pípnout nebo je ihned vidět reakce. Subjektivně pro respondenty omezuje
možnost omylu.
Reakce
- Zachovány zůstanou všechny možnosti volitelně.
Pro respondenty z lékařských kruhů byly otázky/témata zaměřeny na účelnost aplikace,
schopnost jejich pacientů aplikaci ovládat a další možnosti využití.
1. Bude obtížné přesvědčit pacienty o smysluplnosti této aplikace?
Závěr z odpovědí:
- Nebude obtížné přesvědčit pacienty o smysluplnosti aplikace, ale bude obtížné přesvědčit
daného pacienta, že má aplikaci používat zrovna on.
Reakce
- Zde je nutné přesvědčit o výhodách aplikace a prezentovat vhodným způsobem motivační
prvky vyplývající z funkcí aplikace. Kromě zábavných prvků si uživatel nemusí pamatovat, jak
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2.
-

-

3.

-

4.
-

5.

-

-

se léky jmenují, bude upozorněn, že mu léky dojdou, pokud navštíví jiného lékaře a ukáže mu
seznam léků vzhledem k možným kontraindikacím apod.
Kolik procent pacientů ve věku nad 60 let bude podle Vašeho názoru schopno využít aplikaci?
Závěr z odpovědí:
Bez protestů tak maximálně 30%. Se zvyšujícím se věkem se procento „ochotných“ velmi rychle
snižuje.
Reakce
První problém je „gramotnost“ respondentů ve smyslu ovládání chytrých mobilů, které
pomůže jednoduchost aplikace, osvěta a čas. Druhým je dostupnost takového zařízení.
Výhodný nákup chytrého telefonu nebo zapůjčení v rámci daného tarifu by se toto procento
jistě výrazně zvýšilo.
Myslíte, že pokud dostanou pacienti mobil zdarma nebo za výhodných podmínek, přesvědčí
je to k využití aplikace?
Závěr z odpovědí:
Určitě ano. Odhady, o kolik % uživatelů by toto opatření zvýšilo, se rozcházely od 30 do 150%
vzhledem k původnímu počtu.
Reakce
V tomto případě jde o marketingovou kampaň, kterou může vést duševní vlastník této aplikace
nebo jím pověřený subjekt.
Využijete data z mobilů Vašich pacientů, pokud budou uživateli aplikace?
Závěr z odpovědí:
Zcela jistě. Seznam a historie předepsaných léků. Informace o tom, jak jsou poctivě užívány.
Informace o lécích předepsaných kolegy. Ověření léků při obavě z nežádoucích účinků léků
nových. Zde však zazněla informace, že u lékařů „staré školy“ bude pravděpodobně aplikace
ve smyslu využití dat a informací odmítána. Z hlediska zdravotních sester v zdravotních či
sociálních zařízeních pro seniory jde pak o dobrou kontrolní pomůcku pro přípravu pacientů
na návrat do domácího ošetření
Reakce
Výstup statistik a struktura a ukládání dat by mělo být do budoucna zpracováno tak, aby mohlo
plnit i tyto funkce.
Myslíte, že tato aplikace může být užitečná v některých typech zdravotnických a sociálních
zařízení?
Závěr z odpovědí:
Ano, především v zařízeních typů domovů s pečovatelskou službou nebo jako kontrola
pacientů po propuštění do domácího ošetřování.
Reakce
V budoucích verzích umožnit více úrovní (čísel) dozoru.

2.4.

Podmínky úspěšnosti aplikace

Pro stanovení podmínek úspěšnosti aplikace a jejího úspěšného uplatnění na trhu je nutné vzít
v úvahu hned následující hlediska, která osloví:
1. Uživatele/klienta – tedy lidi stanovených cílových skupin. Přičemž je třeba brát v úvahu:
a. Mentální schopnosti ovládání chytrých telefonů
b. Přístup lidí k tomuto hardware obecně
c. Přístup lidí k užívání léků obecně – (např. nepříjemná povinnost, která pouze
obtěžuje a není-li lék vždy užit, v podstatě se nic neděje)
d. Obecně zájmy, koníčky a činnosti příjemné pro uživatele
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e. Respektovat v rámci možností soukromí, volnočasové aktivity nebo povinnosti
uživatele
2. Dozor – tedy člověka vykonávajícího dohled nad jedním nebo více uživateli:
a. Zde se předpokládá schopnost ovládání chytrých telefonů, nicméně kontrola
uživatelů/klientů nebude pravděpodobně jedinou činností dozorů a je důležité
přesvědčit dozor, že i jemu aplikace ulehčí práci
b. Aplikace není pro dozor prioritní pracovní náplní, proto jeho úsilí a nasazení při
seznámení se aplikací lze očekávat pouze omezené
c. Možný synergický efekt při dozorování více uživatelů/klientů.
3. Lékaře – předepisujícího léky:
a. Příležitost sledovat účinnost léků při pravidelném (na úrovni aplikace
garantovaném) užívání
b. Jednoduchost přístupu k aktuálně užívaným lékům při předepsání nového
z hlediska možných kontraindikací garantovaný dozorem
c. S využitím velmi lehce přístupné databáze léčiv i historii užívání léků i od jiných
lékařů, garantovaný dozorem
d. Snaha o řešení možnosti okamžité aplikace léčiv na základě údaje senzorů,
schopných identifikovat mezní stavy nebo podmínky pro podání léku (např. tep,
UV záření,…)
4. Investora – tedy osoby fyzické nebo právnické, která aplikaci platí nebo sponzoruje náklady
na její pořízení a provoz:
a. Marketingové možnosti
b. Usnadnění jeho dalších aktivit
c. Otevřenost systému pro další využití
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3. Cíle práce
Cílem práce je vytvoření snadno a příjemně ovladatelné aplikace, která splní následující kritéria:
1. Základní cíl
a. Výzva ve stanovený čas k užití léku nebo kombinace léků.
b. Kontrola užití léku odhlášením
c. Při nesplnění podmínek hlášení dozoru
2. Dílčí cíle
a. Z hlediska uživatele
i. Maximální jednoduchost a přátelské prostředí
ii. Prvky pro omezení užití aplikace bez samotného fyzického podání léčiva
iii. Možnost respektování aktivit uživatele v omezeném časovém intervalu
(odsunutí výzvy z důvodu např. divadelního představení, návštěvy lékaře,
apod.)
iv. Možnost zadání více léků/kombinace léků ve stejný čas
v. Otevřená možnost přímé či nepřímé komunikace se senzory sledujícími stav
pacienta
b. Z hlediska zadávání dat a dozoru
i. Jednoduché a zcela jednoznačné zadání pro aplikaci léčiva
ii. Prvky pro kontrolu dosavadního užívání léků
iii. Prvky pro omezení krizových stavů vyvolaných nedostatečnou zásobou léčiv
iv. Vytvoření možnosti komunikace a zadání údajů od externích senzorů,
sledujících stav pacienta
c. Z hlediska použitého komunikačního hardware
i. Stanovení minimálních technických parametrů telefonu pro aplikaci
ii. Doporučení dalších komunikačních prostředků
iii. Doporučení ostatního hardware
d. Z hlediska rozšíření mezi uživatele a dalšího rozvoje aplikace
i. Snadná dostupnost aplikace
ii. Předpokládaný servis v případě užití
iii. Návrh dalšího rozvoje např. dle specifických požadavků užších cílových skupin
iv. Definování potřeby změny software pro další jazykové mutace
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4. Popis procesu
4.1.

Základní proces

Základní proces aplikace léku je znázorněn vývojovým diagramem na následujícím obrázku:
Alarm/výzva

Notifikace

Vybrání
notifikace
Vzít nebo
nevzít lék
Upravení interní
databáze
časový interval na
vzetí léku a info
pro užití

Časový interval
Zdůvodnit
Dostupnost
sítě

Potvrzení
užití

Zadané
číslo
dozoru

Aktualizace

serveru

QR kód

Potvrzení
užití

Upravení interní
databáze

Dostupnost
sítě

Aktualizace
Diagram 1: Logický postup při spuštění alarmu

serveru
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Zaslání SMS
dozoru

Časový interval

4.2.

Procesní FMEA analýza

Vzhledem k tomu, že jde o zdánlivě jednoduchý proces, při kterém je nutné zohlednit relativně
velké množství rizik, byla sestavena analýza rizik procesu (viz. příloha). Analýzu jsem využil pro úpravu
aplikace tam, kde je samotný software příčinou rizika a tam kde například forma aplikace může riziko
chyby snížit. U ostatních rizik přikládám doporučení pro jejich minimalizaci. V následujícím odstavci
jsou popsány návrhy na rizika, jejichž součin P*S*D (Pravděpodobnost*Význam*Odhalení) překračuje
v analýze hodnotu 100:
a. Dozor nereaguje – mobil mimo dosah dozoru. Příčinou může byt především to, že dozor má
mobil mimo dosah a neslyší ho. Zde lze doporučit organizační opatření jako např. nošení
mobilu u sebe, pravidelné dobíjení mobilu, pravidelný kontakt s uživatelem/klientem bez
ohledu na varování z aplikace, případně poslání varování na více telefonů.
b. Uživatel nereaguje na výzvu dozoru – telefon uživatele poškozen/přenastaven. Příčinou je opět
nedosažitelnost mobilu. V tomto případě mohou být řešením opět organizační opatření jako
nošení telefonu při sobě, baterie se zvýšenou kapacitou a pravidelným nabíjením vázaným na
jinou činnost, záložní telefon na stálém místě, v některých případech náhradní komunikační
prostředek např. přes PC nebo aktivace kamerového systému v případech, které jsou
vhodné/možné.
c. Uživatel nereaguje, přestože aplikace nastartovala – příčinou zde je telefon mimo dosah
uživatele/klienta a platí zde opět organizační opatření a vypěstování návyků k omezení tohoto
rizika: nošení telefonu při sobě.
d. Uživatel nereaguje, přestože aplikace nastartovala – příčinou je v tomto případě pro
uživatele/klienta neslyšitelné upozornění/zvonění telefonu. K odstranění této příčiny
pomohou opět organizační opatření: nošení telefonu u sebe, velká péče věnovaná výběru a
síle zvonění telefonu – je u našich cílových skupin velmi aktuální, omezení/řízení ostatních
zvukových zdrojů působících na uživatele (rozhlas, televize,…)
e. Dozor nereaguje – z důvodu chyby aplikace. Činnost dozoru je mimořádně důležitá, proto je
nezbytně nutné věnovat testování této části aplikace odpovídající pozornost. Také je třeba – i
když to není přímo chyba aplikace - věnovat mimořádnou pozornost kontrole zadání
telefonního čísla dozoru pro hlášení nedodržení aplikace léků.
f. Uživatel nereaguje na výzvu dozoru – telefon je vypnut. Tento stav lze ověřit zavoláním a jde
opět o organizační návyky a opatření popsaná výše – např. bod b.
g. Data nejdou nahrát – nesprávný postup zadávání. S tímto rizikem je nutné počítat vzhledem
k tomu, že jde o víc variant odhlašování (čarové kódy, kombinace léků, atd.). Přes snahu o
maximální uživatelskou přívětivost aplikace, zůstává zadávání dat relativně nejkomplikovanější
činností a je třeba věnovat velkou pozornost instruktáži osob, které budou data o lécích
zadávat.
h. Dozor nereaguje – je vypnutý/vadný mobil dozoru. Protože jde o riziko týkající se dozoru, je
velmi důležité eliminovat toto riziko především organizačními opatřeními. V praxi bývá obvyklé
velmi aktivní používání mobilu i pro ostatní aktivity lidí, kteří vykonávají činnost dozoru, proto
je i obvyklý relativně krátký čas k odhalení nefunkčního mobilu. Využití druhého čísla dozoru
lze doporučit.
i. Data nejdou nahrát – chyba aplikace. Aplikace je testována na standardní data a kódy uvedené
na lécích. Nelze vyloučit nějaké výjimky z důvodu například nestandardního dávkování léků,
jiného označení nebo požadavků, na které není aplikace připravena, proto je nutné s tímto
rizikem počítat. Zde předpokládám, že ke snížení rizika dojde díky zkušenostem z praktického
užívání aplikace.
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j.

Proces není nastartován – chyba aplikace. Aplikace byla testována. Nicméně samotné
nastartování aplikace je nejdůležitějším okamžikem procesu, proto je mezi významnými riziky.
Rizika se týkají především interakcí samotné aplikace a komunikace mezi jednotlivými
prostředími. Snížit hodnotu tohoto rizika bude možné po provozních zkušenostech s aplikací,
změnách verzí použitých software apod.
k. Proces není nastartován – telefon je vypnut. Toto riziko je velmi důležité eliminovat
především organizačními opatřeními. V praxi je vhodné prosazovat u uživatele aktivní
používání mobilu, aby zjištění stavu vypnutí bylo otázkou co nejkratšího času.
Obecně lze říci, že největší rizika zde představuje lidský faktor ve vztahu k ovládání hardware a
je nutné počítat i se změnami nebo novými stavy, které ovlivňují samotnou aplikaci. Ostatní rizika do
hodnoty součinu P*S*D (Pravděpodobnost*Význam*Odhalení) 100 se pak snaží eliminovat samotné
provedení aplikace, které plní podmínky uvedené v zadání.
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5. Výběr nosiče
Výběr nosiče této služby je majoritním rozhodovacím prvkem vzhledem k vývoji projektu,
finanční stránce věci a délky projektu. Volbou vhodného nosiče se můžeme velmi přiblížit cílové
skupině či dokonce využít i nosiče, které cílová skupina již vlastní. Ještě v nedávné době by znamenal
vývoj podobné aplikace vývoj speciálního hardware (případně se specializovaným software) a toto
jednoúčelové nebo omezeně víceúčelové zařízení prodávat/poskytovat uživatelům. Ti by toto zařízení,
zřejmě větších rozměrů, museli mít nablízku, aby ho vůbec mohli používat, což bylo značně omezující
a nepraktické. Tato situace se změnila příchodem chytrých telefonů. Ty byly ze začátku zejména seniory
odmítány, ale tato situace se postupem času mění a to díky velikosti displeje, intuitivnímu ovládání a
klesající ceně u nejlevnějších modelů. Chytré telefony jsou stále zajímavějším prostředkem i z důvodu
stálého přidávání nových senzorů, typu připojení, zrychlujícím se mobilním internetem nebo
propojením s takzvanými wearables (chytré hodinky, hrudní měřiče tepu, chytré náramky, Google
Glass …), což se ukazuje jako velmi účelné i pro další rozvoj této aplikace.
Pro naše účely byl nejvhodnějším nosičem vybrán právě chytrý telefon a to z následujících
důvodů. Snadná distribuce, nutnost vytvořit pouze software a fakt, že telefon má jeho uživatel, v dnešní
době, stále u sebe, což je u cílové skupiny, která se vyznačuje problémy se zrakem, sluchem, roztržitostí
a schopností soustředit se, více než žádoucí.

5.1.

Smartphone

5.1.1. Platformy
Na trhu jsou k dispozici 3 platformy, které jsou již masově rozšířené (Android OS, iOS a windows
phone případně pouze Windows). Existují samozřejmě i další platformy (Blackberry OS, Firefox OS,
Beda OS, Ubuntu), ale ty nejsou tak masivně rozšířeny a tudíž není důvod pro ně v našem případě
vyvíjet. K tomu můžeme zahrnout i operační systémy, které nejsou přímo na chytrých telefonech, ale
wearables, které jsou s telefony spojeny. V současnosti jsou to Tizen a Android Wear.

Obrázek 3: Ukázka operačních systémů z leva IOS, Windows Phone 8.1, Android 4.4 Kitkat
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5.1.1.1.

iOS

Historie tohoto systému se datuje k vydání prvního iPhonu a tj. 6. března 2008 s původním
jménem iPhone OS. Od druhé verze je zde zaimplementován i App Store, který umožňuje stažení a
instalaci aplikací bez potřeby připojení zařízení k počítači. Dále zde fungují jak „push notifikace“, které
jsou lokálně uloženy a jsou stále akceschopné i bez nutnosti spuštěné mateřské aplikace, tak i propojení
přes internet na server nebo i snímač polohy podle satelitního signálu a následnou implementaci
polohy do vizuálního prostředí tedy mapy.
Firma Apple poskytuje vývojářům zdarma vývojové prostředí (Xcode 6), které má mnoho výhod
jakými jsou například snadné a rychlé vytváření vizuální stránky aplikace, emulátor pro testování nebo
předpřipravené standardní grafické prvky. To vše je použitelné pouze na macbooku, tj. v operačním OS
X. Existuje vývojové prostředí, které se dá použít i na ostatních platformách (Windows, Unix), ale na
rozdíl od Xcode 6 je primárně určeno pro vývoj flashových aplikací. Dále je nutné uvést, že pro vývoj
aplikací se využívá programovací jazyk objective C.
Problémem u této platformy je především pořizovací cena jak zařízení, na kterém se dá
plnohodnotně vyvíjet, tak i koncového zařízení, které bude vlastnit v cílové skupině jen minimální počet
lidí. Na druhou stranu u této platformy lze použít agresivnější finanční strategii.

5.1.1.2.

Windows Phone

Operační systém od společnosti Microsoft, který je unikátní zejména svou jednoduchostí,
atraktivním vzhledem a funkčností, Poprvé byl uveden na trh 21. října 2010 a hned se nápadně
odlišoval od konkurence svým grafickým rozhraním Metro UI. Je to systém založený na dlaždicích (na
hlavní ploše), které se dynamicky mění a načítají obsah. Po spuštění aplikací je stále vidět znatelný
rozdíl přístupu k zobrazení informací a to nejen v barevném schématu (netradičně bílý text na černém
podkladu). To však není na škodu, protože obsahuje vše potřebné (notifikační systém, systém určování
polohy a přístup na internet).
Aplikace pro Windows Phone 7 nejsou kompatibilní (využitelné) na systému Windows Phone 8
(je to způsobeno změnou jádra systému a to konkrétně přechod z řady jádra typu Windows CE na
upravené jádro typu Windows NT). Jak to bude vypadat s kompatibilitou aplikací na nástupci Windows
10 není v době psaní této práce ještě známo. Samotný vývoj se provádí v programovacím jazyku C# ve
vývojovém prostředí Visual Studio, jehož odlehčená verze je dostupná zdarma. Pokud ale vývojář
potřebuje použít emulátor, tak mu tato verze nestačí. Využití služeb emulátoru je podmíněno
minimálně operačním systémem Windows 8 pro, Visual Studio 2013 Ultimate a procesorem
s podporou technologie Hyper drive. S ohledem na podíl uživatelů, kteří tento systém používají, se
vyplatí s vývojem pro tuto platformu vyčkat.

5.1.1.3.

Android OS

V listopadu 2007 byl po 4 letém vývoji vydán čerstvě založeným konsorciem Open Handset
Alliance (firmy HTC, Google, Samsung, Nvidia, Qualcomm, Motorola, Intel, Texas Indasties a další)
operační systém Android. Jde o systém, který je podporován širokou škálou zařízení od primárních
chytrých telefonů a tabletů, přes televize, hodinky, brýle nebo počítač až po automobily. V současné
době, v oblasti chytrých telefonů, je poměr zařízení vůči konkurenci přibližně 70 procent.
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Obrázek 4: Poměr operačních systémů na trhu

U tabletů je tento procentuální poměr poněkud jiný. Android ovládá přibližně 43% zařízení, iOS
přibližně 54% a o zbylá procenta se dělí ostatní operační systémy. Výhodou je, že aplikace pro chytré
telefony a tablety jsou kompatibilní. Tento systém opět vyhovuje všem potřebám pro standardní
aplikace (vyhledávání polohy, fotoaparát, notifikace a reproduktor). Navíc vývojové prostředí si člověk
může zvolit sám nebo využít doporučené prostředí Eclipse případně Beta - nově vyvíjeného prostředí
speciálně tvořeného pro vývoj aplikací pro Android a Android Studio. Aplikace se programují v jazyce
Java a jsou podporovány silnou komunitou, která si radí a sdílí své nápady a řešení některých problémů.
Z těchto důvodů je android nejvhodnější platformou pro vývoj aplikace, která má mít velký dosah pro
cílové skupiny s omezeným rozpočtem.

5.1.1.3.1.

Struktura androidu

Základní struktura systému Android se dá rozdělit do čtyř základních úrovní: jádro operačního
systému, Knihovny, Android Runtime, Application Framework a Basic Application. Každá úroveň má
svou významnou funkci. Části jsou vzájemně propojené a hranice mezi nimi nemusí být snadno
rozeznatelné.
5.1.1.3.1.1. Jádro operačního systému
Jádro operačního systému je tvořeno Linuxovým jádrem (Kernel 2.6 a novější). Jde o systém na
bázi open source a proto linuxové jádro je zdarma šiřitelné. Dále se využívají jeho vlastnosti, jakými
jsou například multitasking (akce jsou spouštěny v samostatných procesech), správa paměti (to značí
například snadnou správu souborů), správa sítě (bluetooth, mobilní internet, nfc …) nebo snadná
aplikace na jiném zařízení stejného druhu (telefon – telefon) nebo na jiná zařízení (tablety, televize,
chytré hodinky, Google Glass, automobily atd.). Jádro je samozřejmě upraveno pro potřeby použití
v mobilních zařízeních. To znamená, že je upraveno pro lepší správu energie (energetický
management) a i fyzicky zmenšeno na potřebné rozměry i za cenu ochuzení o některé knihovny (např.
částečně GNU nebo X Windows System).
5.1.1.3.1.2. Knihovny
Knihovny jsou v Androidu psány v jazyku C nebo C++ a rozšiřují základní funkce jádra například
o přehrávání veškerého multimediálního obsahu (Media Libraries), správu databází (SGLite), práci s 3D
grafikou (OpenGL), prohlížení webových stránek i se zobrazováním náhledů (LibWebCore) a další.
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5.1.1.3.1.3. Android Runtime (Dalvik)
Tato vrstva slouží jako překladač, který překládá aplikace do zdrojového kódu. Můžeme zde
nalézt i základní knihovnu k jazyku Java, ve kterém jsou psány aplikace. Java se pomoci klasického
kompilátoru přeloží do Java byte kódu a následně pomocí Dalviku kompilátoru do Dalvik byte kódu
(*.DEX). Tento kód už je připraven na spuštění v Dalvic Virtual Machine. Od Androidu 4.4 se tento
přístup změnil - Dalvik byl nahrazen nástrojem dex2oat, který se z Dalvik byte kódu zkompiluje do
nativního kódu, který je spustitelný procesorem a ten se uloží. V praxi to vede k tomu, že aplikace jsou
až dvakrát rychlejší, dojde k úspoře baterie až o 36 procent. To vše za cenu delší instalace.
5.1.1.3.1.4. Application Framework
Vrstva, která poskytuje přístup k datům, hardware v zařízení, notifikace, zprávy a další služby
nebo funkce (notification manager, content provider, aktivity manager …). Je tedy pochopitelně
podstatnou vrstvou pro vývojáře.
5.1.1.3.1.5. Basic Application
Je poslední a nejvyšší vrstvou, ve které běží samotné aplikace a kterou vnímá konečný uživatel.
Vyskytují se zde dva základní typy aplikací a to aplikace, které jsou v zařízení již předinstalované (běží
zde například launcher, hudební přehrávač, emailový klient, Google Play, webový prohlížeč…) a
aplikace které si uživatel stáhl z Google Play nebo jiného alternativního zdroje.

Obrázek 5: Struktura systému Android (<4.4)

5.1.1.3.2.

Historie Androidu

Historický pohled na vývoj Androidu je pro tuto práci důležitý zejména pro pochopení filozofie
jeho vývoje. Aplikace, kterou se tato práce zabývá, je otevřeným systémem, který se bude rozvíjet.
Jakým směrem půjde další rozvoj, závisí jednoznačně na uživatelích, rozvoji hardware, aktivitách
konkurence. Znalost historie androidu hodně napoví i o dalším možném rozvoji zde popisované
aplikace. Další rozvoj s sebou zcela jistě přinese i funkcionality, které zefektivní aplikace obecně, rozšíří
jejich možnosti a umožní, aby byly uživatelsky přívětivější. Proto je historii Androidu věnován poměrně
rozsáhlý prostor.
V říjnu roku 2003 byla v Californii založena firma s názvem Android Inc. Zakladatelé firmy Rich
Miner, Andy Rubin, Chris Whitem a Nick Sears měli v úmyslu vytvořit funkční operační systém pro
rychle rozvíjející se mobilní zařízení všeho druhu. V této době byl záměr vývojářů tajný. Bylo známo
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pouze, že pracují na operačním systému pro mobilní zařízení. Na tento záměr vsadila i společnost
Google Inc., která v roce 2005 společnost Android Inc. koupila a vytvořila tak dceřinou společnost. Po
realizaci akvizice ve společnosti zůstali všichni její původní zakladatelé a dále pracovali na svém
původním cíli, ale nyní s finančními zdroji celé multi-miliardové korporace Google. V roce 2006 do tisku
pronikla zpráva, že Google hledá programátory na vývoj aplikací. Hned se objevily spekulace, že se
společnost snaží o vstup na pole mobilních technologií. To se potvrdilo až o rok později, kdy Google
podal několik žádostí na patentový úřad v oblasti mobilních technologií. 5. listopadu téhož roku bylo
pod taktovkou Googlu založeno sdružení firem (původně 35 firem, ale v současné době jich je přes 80),
které se zabývají mobilními technologiemi a to v celém portfoliu. Tyto firmy se zabývají různými
odvětvími a to od mobilních operátorů (T-mobil, Telefonica atd.), softwarové společnosti (Ascender
Corporation, eBay atd.), firmy zabývající se výrobou polovodičových součástek (Intel corporation,
Nvidia corporation, Qualcomm atd.), samotnou výrobou mobilních zařízení (HTC, LG, Sony, Motorola
Mobility, Samsung Electronics) a dalšími oblastmi (Wind River Systems, The Astonishing Tribe atd.).
Toto sdružení se jmenuje: Open Handset Alliance (dále pak OHA). Současně, se svým založením
společnost OHA oznámila svůj první produkt a to Android OS.

5.1.1.3.3.

Historie verzí

Systém je stále v aktivním vývoji s cílem být optimalizován a to jak pro uživatele, tak i pro
programátory aplikací třetích stran. Protože nejenom systém, ale i aplikace vytvářejí úspěšnost
systému. Portál svetandroida.cz (největší český portál zabývající se androidem) dokonce tvrdí „Člověk
je tak chytrý, jako jeho smartphone a ten je chytrý jako aplikace, které obsahuje“. Rozbor novinek a
aktualizací, který je uveden dále zahrnuje pouze samotný android obsažený v hardware Nexus,
Motorola Moto a ve speciálních edicích.

5.1.1.3.3.1. Android 1.0
Se založením sdružení OHA byla vydána první verze operačního systému Android. Tato verze
ještě nebyla plně funkční verzí. Šlo pouze o beta verzi. 12. listopadu téhož roku byl vydán vývojářský
softwarový kit (dále jen SDK). První plnou veřejně dostupnou verzí byla verze Android 1.0 (zpětně
pojmenovaná Astro). Nosičem této verze bylo zařízení od tchajwanské firmy HTC a jeho model
s označením Dream (v USA známý jako T-mobile G1, v Polsku jako ERA G1) se začal prodávat 23. září
2008. V této verzi byla již základní sada aplikací, která s několika aktualizacemi v systému přetrvává
dodnes. Součástí systému byl a dodnes je standardně Google Search (aplikace pro vyhledávání na
internetu), Google Talk (chat od firmy Google, dnes Hangout), Google Maps (mapy s různými
doprovodnými funkcemi, jako je například Street View, která zobrazuje fotografie z místa na mapě v
rozmezí 360o nebo služba Latitude, přes kterou sdílíte polohu svojí s polohou svých „přátel“), Google
Contacts (kontakty), Google Calender (kalendář), webový prohlížeč, Google Gmail (e-mailový klient),
Google Sync (služba, která přes internet synchronizuje kalendář, kontakty a e-maily se záznamy na
uživatelově google účtu). Dále měl multimediální přehrávač, který uměl přehrát širokou škálu typů
souborů, ať už se jedná o audio nebo o video soubory, manager pro správu SMS a MMS zpráv a další.
Tento systém podporoval wifi, bluetooth, paměťové karty, GPS, senzor polohy, senzor přiblížení,
kapacitní dotykové displeje, fotoaparát. Dále systém podporoval změnu pozadí na hlavní ploše a
přidání widgetů (malé aplikace na hlavní ploše, které slouží jako přehled nebo urychlení volby k větší
aplikaci). V této verzi systém ještě neuměl nahrávat videa.
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5.1.1.3.3.2. Android 1.1
Tento systém byl vydán 9. února 2009 a byl zpětně pojmenován Bendera. V této verzi nedošlo
k významnějším změnám a spíše se jednalo o opravu chyb a přidání některých drobnějších funkcí, jako
je například zobrazování detailů firem při vyhledávání v mapách.
5.1.1.3.3.3. Android 1.5 Cupcake
Následovala verze s označením Android 1.5 Cupcake, která byla oficiálně představena veřejnosti
30. dubna roku 2009. Poprvé se v systému Android objevila funkce nahrávání video souborů a následné
přehrání. S tím byla spojena i změna aplikace pro fotoaparát a galerii (kromě změn souvisejících
s pořizováním a následném prohlížení videí i sdílení obsahu na služby Youtube a Picasa). V této době
Android podporoval pouze formáty MPEG-4 a 3GP.
Další novinkou bylo i vylepšení technologie bluetooth, která od této chvíle podporuje
automatické párování s jiným zařízením a také vylepšuje přenos stereofonního zvuku a funkci
handsfree přes tuto technologii. Změnou prošel i webový prohlížeč, ve kterém se nyní mohlo
vyhledávat v rámci stránky a byla zde zavedena funkce Copy’n paste, která umožňuje kopírovat kus
zvoleného textu a následně vložit, kam je třeba. Například: do zprávy SMS, do emailu nebo do
vyhledávače. Nejdůležitější změnou, bylo přidání softwarové klávesnice a tím i eliminace nutnosti mít
na zařízení hardwarovou klávesnici, která byla nepraktická vzhledem k velikosti a s tím spojenou
hmotností. Kromě animovaných přechodů mezi jednotlivými obrazovkami byla také přidána funkce
automatického překlápění obrazovky z polohy landscape (na šířku) do portrait (na výšku) a naopak
v závislosti na akcelerometru. Google do systému přidal vlastní widgety, které měly usnadnit přístup k
jednotlivým aplikacím. Byly to již legendární analogové hodiny, rámeček s obrázky, multimediální
přehrávač nebo internetový vyhledavač. Také se poprvé objevilo zobrazování obrázků u jednotlivých
kontaktů. Objevila se poprvé možnost na jeden klik se dostat z hlavní obrazovky do kontaktů a také byl
pro přehlednost přidán záznam o hovorech s časovým údajem. Do aplikace Gmail byla přidána nová
tlačítka pro archivaci, smazání a ostatní složky (jako je například odeslaná pošta, koncepty). Byly také
zrychleny veškeré funkce. Konkrétně například fotoaparát, webový prohlížeč, Gmail a nebo lokace
telefonu pomocí systému GPS.
5.1.1.3.3.4. Android 1.6 Donut
15. září 2009 byl vydán Android 1.6 Donut, který pracoval na vylepšeném linuxovém jádře s
označením Kernel 2.6.29. Google Search se už neomezuje pouze na vyhledávání v internetové databázi
společnosti Google, ale nyní je vyhledávácí databáze rozšířena o kontakty v zařízení, záložky webového
prohlížeče a historii navštívených webových stránek. Nově byla zpřístupněna i správa baterie
s přehledem výtěžnosti od aplikace a možnost jejího zastavení nebo odinstalování. Také byla
aktualizována aplikace pro stahování dalších aplikací Android Market (dnešní Google Play), která byla
rozdělena na sekce Hry, Aplikace a Stáhnuté. Aplikace a hry byly následně rozděleny na Zdarma a
Placené, což výrazně zjednodušilo vyhledávání. Dále se přidala výzva pro aktualizaci aplikací. V této
verzi se také výrazně vylepšily algoritmy, které měli na starost spouštění fotoaparátu a samotné
ukládání obrázků. Tyto změny měly za následek zrychlení spouštění fotoaparátu o 40 % a doba od
pořízení fotografie přes uložení až po stav, kdy je možno pořídit další fotografii se zkrátila o dvě třetiny.
Byla přidána podpora pro nové protokoly 802.1x u wifi nebo nová rozlišení displeje, konkrétně WVGA.
Další významnou novinkou je technologie text-to-speech (text-na-řeč), která umožnuje různým
aplikacím vzít text a interpretovat ho hlasovým modulem. Byly podporovány dvě verze angličtiny
(britská a americká), francouzština, italština, španělština a němčina.
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5.1.1.3.3.5. Android 2.0 (2.1) Eclair
Verze, která následovala, nesla označení Android 2.0 Eclair a byla vydána 26. 10. 2009. Označení
Eclair nesou i verze Android 2.0.1 vydaná 3. prosince 2009 a verze Android 2.1 vydaná 10. ledna 2010.
Vylepšení zaznamenala aplikace, která se stará o správu a odesílání SMS zpráv. Nyní se dalo v
jednotlivých konverzacích vyhledávat, a také po zadání maximálního počtu zpráv v jedné konverzaci se
mazaly nejstarší zprávy v případě přesažení tohoto limitu. Takže bylo možné pod jedním záznamem v
seznamu kontaktů mít telefonní číslo na mobilní telefon, na telefon do zaměstnání, číslo na fax,
emailovou adresu a to vše z různých účtů. Aplikace starající se o pořizování fotografií a videí dostala
několik nových funkcí jako je digitální zoom a nastavování parametrů pořízeného snímku. Toto
nastavení ovlivňuje snímek v oblasti vyvážení bílé, barevné efekty, režimu makro a režimu panorama.
Byly přidány animované tapety na pozadí hlavní obrazovky nebo vylepšení do aplikace kalendář, ve
kterém se mohlo hledat donekonečna. U jednotlivých událostí můžete pozvat další uživatele. Webový
prohlížeč dostál designových změn. Ty mu vylepšily funkčnost a použitelnost. Přibylo tlačítko obnovy
stránky, řádek pro zadávání URL adres funguje zároveň jako vyhledávač, k záložkám přibyly náhledy
stránek, zoomování dvojitým kliknutím a přibyla podpora pro HTML 5, což znamenalo přehrávání video
souborů v režimu celé obrazovky, lokalizaci polohy nebo podporu prohlížení v offline modu. Také přišla
podpora technologie Microsoft Exchange a podpora více hardwaru a také výkonnějšího hardware. To
se týká procesorů, flash pamětí, grafických čipů nebo podpory pro technologii bluetooth 2.1. Změny
zasáhly i virtuální klávesnici, která kromě rychlejšího zadávání začala ukládat použitá slova a nabízet je
jako návrhy.
5.1.1.3.3.6. Android 2.2 Froyo
20. května 2010 na konferenci Google I/O byl představen Android 2.2 s označením Froyo. Tato
verze přidala nejen nové funkce, ale výrazněji upravila uživatelské prostředí. Systém běží na novém
jádře s označením Kernel 2.6.32, které je náročnější na požadovaný hardware, konkrétně se jedná o
paměť RAM, která nyní má minimální velikost 256 MB. Díky novějšímu jádru, se rychleji přepínají
jednotlivé aplikace a ukládání dat do pamětí a také se zrychlil Dalvik, což umožňuje rychlejší překlad
kódu a proto rychlejší spouštění aplikací. Webový vyhledávač začal využívat nový rychlejší engine, V8
JavaScript Engine.
Vylepšení doznaly i technologie, kterými již systém disponuje. Přes bluetooth můžete nyní
ovládat telefon pomocí hlasu, můžete přes něj posílat kontakty do jiného zařízení, můžete se s ním
připojit ke stolnímu nebo automobilovému handsfree přes Microsoft Exchange, která je bezpečnější
díky alfanumerickému kódu, na který se může kdykoliv Exchange administrátor na dálku dotázat.
Exchange administrátor může dokonce na dálku smazat data v zařízení, to se děje na vyžádání v případě
zcizení nebo ztráty. Data získaná z Exchange se mohou nyní zobrazit i v jiných aplikacích jako je
například kalendář nebo jiný emailový klient. Nebo wifi, která nyní dostala technologii wifi hotspot,
díky které můžete své mobilní připojení poskytovat přes wifi až 8 dalším zařízením. Může se nastavovat
jak jméno sítě, kterou zařízení vytváří, tak i heslo, které celou síť zabezpečuje. Až po galerii a fotoaparát.
V galerii přibyla možnost nahlédnout do obrázkové složky pomocí gesta zoomování (kdy dva prsty,
které jsou u sebe, plynulým tažením se oddalují), které spustí animaci, která vezme 4 poslední obrázky
a zobrazí je bez toho, aby se musela obrázková složka otevřít a načíst se všechny obrázky, které
obrázková složka obsahuje. Aplikace fotoaparát nyní obsahuje snadněji přístupné nastavení vyvážení
bílé, zaostření, blesku, expozice, kontrastu, zoomu nebo k přidání lokalizační značky. V režimu natáčení
video souborů je nyní možnost rychlého přístupu k nastavení kvality (jedná se o nastavení z důvodu
limitace velikosti souboru při posílání přes MMS) a také je nyní možné mít zapnutou flash diodu při
sepnutém režimu natáčení.
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Dále byly přidány zkratky na domovskou obrazovku, widget s typy a upozorněními na zkratky
(widget je určen zejména novým a nezkušeným uživatelům, aby lépe využívali možnosti celého
systému), dva nové mody provozu mobilního zařízení a to „car mode“, který je optimalizován pro
používání při řízení. V něm jsou přístupné nejdůležitější funkce na velkých tlačítkách pro použití s
minimem pozornosti při sledování periferním viděním. Druhým módem je „night mode“, kde je celý
systém ztmaven, aby nerušil nadměrným osvícením a zároveň šetřil baterii.
V neposlední řadě byla přidána podpora pro technologii flash, která nebyla přímo v systému, ale
byla volně ke stažení v aplikaci Android Market pod názvem Adobe Flash.

5.1.1.3.3.7. Android 2.3.X Gingerbread
6. 12. 2010 byl představen Android 2.3 Gingerbread, který běžel opět na novějším jádře a to
konkrétně Kernel 2.6.35. V této verzi byly přidány nativní podpory pro nové senzory (gyroskop nebo
barometr) nebo NFC (Near Field Communication), což je technologie umožňující vysokorychlostní
bezdrátové přenosy dat na krátkou vzdálenost, čehož se využívá mimo jiné k placení mobilním
zařízením nebo čtení čipů s užitečnými informacemi jako je například jídelníček v restauraci, url adresa,
kontakt a další. Dále byla přidána podpora pro nové typy displejů jako je například AMOLED, displeje s
3D hradlem nebo displeje s HD rozlišením. Kvůli těmto, stále více se rozšiřujícím, displejům byli
provedeny i grafické změny systému. Kromě zjednodušení ovládání a vylepšení snímání klávesnice se
stal celý systém tmavším a to z důvodu viditelnosti AMOLED displejů, které mají nulový odběr energie
při zobrazování černé. Se zjednodušením systému souvisí i vylepšení procesoru a baterie. Uživatel má
nyní lépe graficky a funkčně zpracovaný přehled o využití procesoru u jednotlivých aplikací a také
využívání baterie i při běhu na pozadí. Tato funkce nezobrazuje pouze využití baterie aplikacemi ale i
různými hardwarovými komponenty jako jsou například wifi, bluetooth, display a další. Rozšířené
funkčnosti bylo dosaženo i v označování části textu v aplikaci starající se o odesílání SMS, MMS nebo
emailu a ve webovém prohlížeči. Toto označování se aktivuje po vybrání volby vybrat slovo, na koncích
označeného slova se objeví „kleště“, které se mohou dále posunovat. Tímto způsobem se nyní může
označovat větší část textu a dále s ním pracovat.
Byl přidán i hlasový vstup, který umožňuje uživateli zadávat SMS nebo MMS pomocí hlasu.
Internetové volání bylo kompletně integrováno do systému, kdy uživatel může tato čísla ukládat do
seznamu a klasicky volat. Potřebuje k tomu pouze být přihlášen u poskytovatele této služby a stabilní
mobilní připojení nebo přístup na internet přes wifi. Také byl přidán Download Manager, který
přehledně zobrazuje veškeré stáhnuté soubory z internetu.
5.1.1.3.3.8. Android 3.0 Honeycomb
Poté se systém začal rozvíjet jiným směrem než dosud. Z mobilních telefonů se přesunul na
tablety a to v platformách - Android 3.x Honeycomb. 1. z těchto verzí se jmenovala Android 3.0 a vyšla
1. února 2011. Běžela na jádře Kernel 2.6.36. Tento systém byl kompletně předělán s jediným cílem:
optimalizovat systém pro potřeby tabletů (displeje s velkou uhlopříčkou, velikost uhlopříčky se
pohybuje kolem 10 palců, absence funkce volání atd.). V tomto duchu byly přizpůsobeny aplikace
fotoaparát, kde je lepší a rychlejší přístup k jednotlivým nastavením, webový prohlížeč, který nyní má
na horním okraji záložky jednotlivých stránek a anonymní režim, kontakty, klávesnice nebo email.
Ke změně designu přispělo i zavedení tzv. Systém Bar, která byla na spodním okraji a umožňovala
rychlý přístup k navigačním tlačítkům, oznámením a statusům. A dále byla přidána funkce Action Bar,
kde byly kontextové volby, navigace, widgety a další přístup k obsahu.
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Z důvodu potřeby většího výkonu u takto velkých displejů byla nativně přidána podpora více
jádrových procesorů a neb i schopnost šifrování všech uživatelských dat. Z programátorského hlediska
se začalo programovat nejenom v aktivitách, ale i ve fragmentech.
5.1.1.3.3.9. Android 3.1 Honeycomb
1. 5. 2011 vyšla verze s názvem Android 3.1. jejímž hlavním účelem byla optimalizace stávajícího
systému. Bylo optimalizováno grafické prostředí, ve kterém se zrychlily přechody, upravily barvy, aby
byly čitelnější nápisy, ovládací prvky se staly intuitivnějšími než v předchozí verzi. Widgety, které jsou
na domovské obrazovce, nyní mohou být velikostně upravovány uživatelem a to v horizontálním i
vertikálním směru. Dále byla přidána podpora bezdrátového a drátového připojení externích zařízení
(klávesnic, myší, joysticku a herních ovladačů). Wifi technologie dostala nové ovladače, aby se plně
využíval rychlostní potenciál přenosové rychlosti i při vypnuté obrazovce. Dále byly vylepšeny základní
aplikace, které se dodávají, již předinstalované v systému, jako je například webový prohlížeč, galerie,
která umí stahovat obrázkové a video soubory z paměťových zařízení přes USB (MTP- Media Transfer
Protocol), kalendář, e-mail nebo kontakty.
5.1.1.3.3.10.
Android 3.2 Honeycomb
Poslední verzí s řadovou číslovkou 3 byl Android 3.2 a byla vydána 1. července 2011. Tato verze
nepřinesla nic převratného, šlo prakticky o optimalizaci systému staršího s cílem dalšího rozlišení
displejů a vylepšený vyhledávač medií. Tyto optimalizace byly cíleny na funkce, pro které jsou u tabletů
nejčastěji využívány.
5.1.1.3.3.11.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich
19. 10. 2011 byla vydána verze s názvem Android 4.0 Ice cream sandwich (ICS) s novým
linuxovým jádrem Kernel 3.0.1. Tato verze byla revolucí v celé rodině systému Android, protože spojuje
část pro mobilní telefony a část pro tablety do jedné. V rámci spojení těchto dvou odlišných přístupů k
mobilnímu zařízení bylo přepracováno celé grafické prostředí systému.
Byly brány v úvahu i jiné důvody než pouze samotný účel, ale důležitým faktorem se stal
prostředek, displej. Displeje se začaly vyrábět v HD kvalitě v uhlopříčce 4,7. V systému byly zvýrazněny
především jeho hlavní typické rysy. Tyto změny se týkají barev, ikon, celkové struktury různých menu
nebo i stylu písma. Jednou z významných změn bylo vylepšení multitaskingu a jeho grafické prostředí,
které se stalo přehlednější a uživatelsky přívětivější. Bylo upraveno menu, v kterém se nyní vyskytuje i
seznam widgetů. Změny zaznamenala i zamykatelná obrazovka, která nyní obsahuje několik zkratek
pro přístup k aplikacím rovnou ze zamčené obrazovky bez zbytečného přecházení přes domovskou
obrazovku. Další novou funkcí je kontrola pravopisu a vylepšení stávajícího systému, jako je například
hlasový vstup, softwarová klávesnice, nové standardizované slovníky. Správa vstupních a výstupních
datových toků mobilního zařízení dostala nové funkce a přehledné grafické rozhraní. Cílová skupina
uživatelů se rozšířila o část populace se zrakovými problémy. Systém byl totiž doplněn o mód, který při
prvním označení složky přečte jméno složky a až opětovným vybráním se otevře. Také je možné zvětšit
velikost písma. Tomuto celému systému nahrává i velikost displeje. Kontakty byly nyní kompaktnější,
přehlednější a integrovaly do sebe více různých účtů a více informací z nich (mimo jiné i informace ze
sociálních sítí). Aplikace starající se o pořizování fotografií a videa prošla také úpravami jako je
pořizování fotek uprostřed videa bez zastavení videa nebo detekce a následné zaostření na tváře a
další optimalizace. Vylepšení se týkala intuitivnosti celé aplikace a následného sdílení a rychlosti celého
fotografování od rychlosti clony až po zkrácení doby mezi jednotlivým pořizováním fotografií. S těmito
vylepšeními souvisí i další aplikace, která byla upravena a tou je galerie. Galerie se stala flexibilnější
díky řazení alb, která se mohou řadit podle různých kritérií (název, datum, místa, lidí). Aplikace dále
nabízí možnost úpravy fotografií v zabudovaném programu na úpravu fotek nebo funkce Live Effects,
která v průběhu videa přidává různé efekty jako například změnu pozadí, přidání brýlí, knírku a další.
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Tato funkce je přístupná i v aplikaci Google Talk (dnešní Google Hangouts) při použití video chatu.
Webový prohlížeč dostal nové vykreslovací algoritmy a prakticky byla změněna celá aplikace. Uživatel
si ji může synchronizovat se svým webovým prohlížečem v počítači a mít tak možnost najít v mobilním
zařízení své záložky nebo oblíbené položky a naopak. Aplikace je výrazně výkonnější a rychlejší oproti
předchozí verzi, která běžela na Androidu 2.3. Další inovací prošla technologie NFC, přes kterou je nyní
možno sdílet fotografie, hudbu, kontakty a další soubory. To umožňuje aplikace Android Beam, která
přes NFC zašle informace o spárování bluetooth a samotná data zašle přes bluetooth. Sdílení kontaktů,
aplikací, hudby, fotografií, videí je možné také prostřednictvím technologie Wifi Direct. Pomocí této
technologie může uživatel i streamovat video přímo na kompatibilním televizním přijímači nebo
displeji. Dále pomocí technologie Bluetooth HDP se může telefon připojit na kompatibilní lékařské
zařízení a zobrazovat jeho údaje. Tuto technologii mohou podporovat také přístroje ve fitness centru,
senzory v domě, wearables a další. Face-unlock zde poskytuje možnost odemčení telefonu pomocí
rozpoznávače obličeje.
5.1.1.3.3.12.
Android 4.1 Jelly Bean
27. června 2012 byl představen Android 4.1 Jelly Bean, který je postaven na jádře Kernel 3.0.31.
Od této verze Android již nadále nepodporuje flash a je zde zaveden pevný počet snímků za sekundu
(60 frame per second). Také je zde předvídatelná vyrovnávací funkce Jelly Bean a lepší podpora audia
a to nejenom novým kodekem (AAC Fraunhofer FDK) a vícekanálovým přenosem zvuku, ale i audio
řetězení nebo USB audio. Notifikace mají nyní dvě úrovně a to klasickou i rozšířenou verzi, která
obsahuje více informací.
5.1.1.3.3.13.
Android 4.2 Jelly Bean
29. 10. 2012 byla v tiskové zprávě oznámena nová verze Android 4.2 Jelly Bean postavený na
modernějším jádře Kernel 3.4.0. Tato “Nová příchuť Jelly Bean“ přináší vylepšení zásobníku jak u
bluetooth tak i u NFC. Tím pádem se vylepšila i podpora více monitorů nebo bezdrátové připojení
k displeji (Miracast). Byla přidána i podpora pro více uživatelů na jednom zařízení, což ocenili lidé s více
google účty. Byly také zavedeny widgety na zamykací obrazovku, ze které jé možno přímo přistoupit
k fotoaparátu. Dále byla vylepšena rozšířená verze notifikace, která nyní podporuje více aplikací a
umožňuje omezenou interakci. Jako další vylepšení je potvrzení při posílání prémiových SMS.
5.1.1.3.3.14.
Android 4.3 Jelly Bean
24.7. 2013 byl vydán Android 4.3 Jelly Bean pod heslem „Ještě sladší Jelly Bean“. Tato verze
přináší podporu pro Bluetooth 4.0, AVRCP 1.3, 4k displeje nebo OpenGL ES 3.0 pro lepší grafiku do her.
Dále se vylepšovali některé služby a aplikace jako je fotoaparát (přepracovaný design a Photo Sphere),
geofencing, automatické dokončování v aplikaci telefon nebo zavedení omezeného přístupu pro režim
nový uživatel. Samozřejmě byly zde provedeny další optimalizace výkonu, zabezpečení, opravy chyb a
snížení nároku na baterii.
5.1.1.3.3.15.
Android 4.4 KitKat
3. 9. 2013 byl představen Android 4.4 Kitkat, který přinesl hned několik důležitých aktualizací.
Minimální doporučená velikost RAM je 512 MB. Zařízení, které mají menší velikost RAM (možnost až
340MB) jsou označována jako „low RAM“ a musí být zřetelně označena. Byla také přidána aplikace
Android Runtime (ART), která využívá na rozdíl AOT ( ahead-of-time) kompilátor. Na rozdíl od dalviku
s JIT (just-in-time) kompilaci, ale Dalvik nebyl nahrazen. Změnu zaznamenal i celkový design a to
konkrétně zprůhlednění stavové lišty, nové přechody UI nebo zviditelnění tlačítka pro menu
v aplikacích bez ohledu na to, zda zařízení má nebo nemá tlačítko pro menu. Aktualizace zasáhla i API
skrytých titulků, některých senzorů a API byly přidány (Infraport, Pedometr nebo SAF). Dále byly
umožněny přístupy třetích stran k některým funkcím (statistika správy baterie). V neposlední řadě byly
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přidány i nové funkce a to konkrétně funkce bezdrátového tisku nebo možnost použití NFC čipu jako
čipovou kartu. Také byl upraven WebView, který vychází z chromu.
5.1.1.3.3.16.
Android 4.4 W
Je modifikovaná verze Androidu 4.4 Kitkat, která je upravena speciálně pro chytrá nositelná
zařízení jako jsou chytré hodinky případně Google Glass. Je zde kompletně upraven systém navigace
vzhledem k možnostem zařízení, ale zároveň je postaven tak, aby byl co nejjednodušší, přehledný a
informace, které jsou dostupné, byly co nejaktuálnější.
5.1.1.3.3.17.
Android 5.0 Lollipop
25. 5. 2014 byl představen nejnovější (myšleno v době psaní této práce) Android s označením
5.0. Lollipop. Tento systém je, jak už číselné označení naznačuje, revoluční. Jde o kompletní nahrazení
Dalviku systémem ART (zrychlení aplikací a využití baterie), přes podporu 64-bitových procesorů nebo
přenastavení jiného telefonu (Google účet, konfigurace, uživatelská data nebo nainstalované aplikace)
přes NFC či bluetooth díky tlačítku „GO“, až po „Material design“, díky kterému je systém přehlednější
a rychlejší. Vyhledávač nyní vyhledává i nastavení systému pro rychlejší přístup k nastavení (z důvodu
odříznutí některých přístupů k nastavení z programu z kódu třetích stran). Je podporován náhled tisku,
vektorové obrázky (při vytváření aplikací), audio vstup a výstup přes USB, opětovně i instalaci aplikací
na SD kartu, upravitelné priority notifikací, zobrazení notifikací na zamykatelné obrazovce nebo
pamatování si posledních spuštěných aplikací po restartu. Byla zlepšena i životnost baterie (Projekt
Volta) a WebViews je aktualizováno nezávisle přes Google play z důvodu zabezpečení.
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6. Příprava k samotnému programování
Příprava je velmi důležitou fází. Při přípravě je nutné si pečlivě stanovit předem celou strukturu
aplikace, všechny její očekávané funkce. Poté najít slabé a silné stránky (například s i s využitím procesní
FMEA analýzy – viz. příloha), aby se mohl návrh optimalizovat (opravit, přepracovat) ještě před
začátkem programování. Zanedbaná příprava, může mít fatální následky v průběhu samotné realizace.
Kromě struktury samotné je nezbytně nutné stanovit pečlivě i prostředky pro dosažení struktury.
Uvedenými prostředky rozumíme: za prvé software, v kterém programátor vyvíjí a za druhé knihovny,
případně celé moduly. U vývoje pro některé platformy může být vyžadován speciální software
případně i povolení pro vývoj nebo jeho část. Např. pro IOS se může vyvíjet pouze na zařízení od
společnosti Apple (MacBook) nebo pro instalaci aplikace z počítače na telefon s Windows Phone
(nutnost v případě testování aplikace na reálném zařízení) je nutné být zaregistrován (placený status)
jako vývojář aplikací u společnosti Microsoft. Také lze využít služeb emulátoru, na který je třeba
Windows 8 Pro, MS Visual Studion 2013 Ultimate nebo novější a procesor s podporou Hyper-V.
S vývojem pro Android je těchto omezení o poznání méně a vztahují se prakticky na vývoj pro procesory
od společnosti Intel, pro které se nedá programovat v systému Windows.

6.1.

Potřebný software

Volba správného software je samozřejmě velice závislá na zvyklostech daného programátora.
Obecně je samozřejmě příjemné programovat v přizpůsobitelném prostředí, které se dá optimalizovat
podle uživatele a podporuje vše potřebné (Git, SVN, SDK …). Je velmi vhodné, aby ukazovalo základní
vady v kódu (závorky, středníky, čárky, špatný typ vstupu,…), našeptávání dostupných funkcí a
proměnných (nebo dokonce dokončování z našeptávače), ukázka párování závorek nebo možnost
využití poznámek.

6.1.1. Server
Server lze vytvořit lokálně nebo zajistit u některého z poskytovatelů. Zásadní rozdíl je zřejmý.
Lokální server se provozuje na zařízení uživatele/klienta, na kterém je nainstalován a uživatel musí být
v jeho dosahu. Ser ver, na který je přístup přes internet se dostane každý s aktuálními údaji a daty
(uživatelské jméno, heslo a adresu), ale je zpoplatněný (myšleno pokud není podpora nějaké
společnosti). Na tento server se poté musí nahrát Linux (pokud už tak není již učiněno) a SQL databáze.
Pokud jde o lokální server, tak samozřejmě existuje velké množství programů zdarma, které
dokáží server lokálně vytvořit a podporují i SQL databáze. Jedním ze zástupců je WAMP Server, který
je ke stažení na této adrese (http://www.wampserver.com/en/). Je zde k nalezení verze jak pro 32
bitové, tak i pro 64 bitové procesory. Po instalaci je zde už kompletně zařízený server s podporou PHP
i SQL databází.
Je také možné si objednat server v internetovém obchodě, kde si uživatel přesně nastaví
požadavky podle potřeby a finančních možností. Cena základního serveru pro naše účely se pohybuje
okolo 200 Kč za měsíc (s konfigurací: VPS 15 GB HDD 100% SSD, RAID 10, 2 GB RAM, 1 proc., CentOS
7.0 (vm14250)). Podle poskytovatele jsou již na serveru potřebné komponenty zpravidla k dispozici a
pokud tomu tak není, instalace je v celku snadná a návod i s potřebnými soubory je zde
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb500469.aspx).
Pro přístup na server a nahrávání souborů (například s kódem v PHP) se opět dá využít spektrum
softwaru zdarma a to v závislosti na využívaném systému. Zde je využit WinSCP, který je jednoduchý a
uživatel si volí i vzhled dle zvyklostí (total commander nebo průzkumník).
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6.1.2. Aplikace
Pro vývoj samotné aplikace potřebujeme vývojové prostředí, v kterém bude vyvíjena. V našem
případě jsou doporučena 2 vývojová základní prostředí. Jde o prostředí Eclipse, které je využíváno pro
testování, kompilování a spouštění - nástroj Apache ANT a Android Studio, který využívá Grandle.
Základní pozitivní vlastností Grandle je vytvářet různé apk soubory pro stejný projekt. Tohoto lze
využívat například při optimalizaci aplikace zvlášť na chytré telefony a zvlášť na tablety. Dále jsou
dostupná tato prostředí: Rhodes, JRuby , Ruboto, Mono pro Android, App Inventor nebo Titanium
Mobile
Pro spuštění Android Studia, musíme mít již nainstalovanou samotnou Javu. Nejprve je nutné
stáhnout a nainstalovat klasickou Javu. V případě, že není k dispozici najdeme zde:
(http://java.com/en/download/index.jsp). Dále je nutný Java Developer Kit Standart Edition.
Společnost Oracle ji poskytuje zdarma ke stažení na širokou škálu platforem. Nalezneme zde:
(http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html). Po nainstalování půjde už
spustit Android Studio a pokud tomu tak není, stačí přidat Javu do systému jako systémovou
proměnnou (Windows 8.1). To lze udělat přes vysouvací pravou lištu: Nastavení -> Informace o počítači
-> Upřesnit nastavení systému -> Proměnné prostředí… -> Nový. Kde název proměnné je
„JAVA_HOME“ a hodnota proměnné je cesta k adresáři kde je nainstalována Java jdk a to je v mém
případě a také standardně zde (C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25).
Android
Studio
se
dá
pohodlně
stáhnout
na
této
adrese
(http://developer.android.com/sdk/installing/studio.html) a navíc není nutná manuální instalace, ale
stačí pouze rozbalit zip soubor. Donedávna byl součástí Android Studia i balíček sdk, což se změnilo.
V době psaní této práce již nejnovější verze (0.8.14) sdk neobsahovala. Proto je potřeba stáhnout sdk
zvlášť. Sdk je samostatně nebo balení společně s vývojovým prostředím Eclipse
(https://developer.android.com/sdk/index.html). Od posledních verzí se začlenilo nové pravidlo
ohledně sdk balíčku a to, že nesmí být ve stejném adresáři jako samotné Android Studio. Při prvním
spuštění Android Studia (doporučuji spouštět „jako správce“ jinak se nemohou ukládat soubory
stáhnuté v sdk manageru) je třeba nastavit cesty k sdk a případně k Jave JDK, pokud se tak už nestalo.
Obě tyto nastavení se najdou takto: Configure -> Project Defaults -> Project Structure. Potom se nastaví
obě cesty ke složkám.

Obrázek 6: Ukázka Android Studia

Osobně doporučuji stáhnout potřebné sdk soubory ještě před spuštěním prvního projektu a to
nejméně pro cílovou a minimální verzi, všechny Build-tools a pro jistotu i extras. Následně spustit
projekt nebo otevřít. Android Studio také umožňuje stáhnout z GIT systému, SVN nebo dalších. U SVN
doporučuji verzi klienta 1.7 a vyšší, protože pak si studio stáhne a nastaví i Grandle systém automaticky,
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pokud není v projektu vytvořen. Pro testování samotné aplikace pak doporučuji připojit vlastní zařízení
s odemčeným vývojářským rozhraním. To se odemyká klepáním na položku „Číslo sestavy“ ( Build
number) v nastavení -> o telefonu. Je nutné mít odemknut minimálně režim ladění a instalování
z neznámých zdrojů. Jako alternativa k zařízení na testování slouží zabudovaný emulátor. Ten je však
pomalý a zdržuje celou práci. Standardní emulátor může být nahrazen i externím od třetích stran, který
bývá výrazně plynulejší a rychlejší, ale samozřejmě je třeba ho ručně nastavit.
Z vlastních zkušeností také mohu říci, že je vhodné připojit se ke GITu nebo podobnému
verzovacímu systému z důvodu zálohy, sdílení a možnému návratu na starší verzi. Pro studenty ČVUTFEL je možnost připojit se na školní GIT (https://gitlab.fel.cvut.cz/) nebo https://github.com, kde je
veřejný účet zdarma. Pro využití tohoto systému je nutno stáhnout samotný GIT a to je možné zde
(http://git-scm.com/) a na téže stránce je také možné stáhnout i klienta, ale Android Studio umí využít
GIT i bez nainstalovaného klienta. Potom stačí přidat ssh kód (nalezneme v souboru na adrese
C:Users/you/.ssh/id_rsa) v nastavení projektu ve webovém rozhraní na serveru. V Android Studiu již
pouze stačí vybrat položku VCS -> Import into Version Control -> Share Project on GitHub kde se zadá
adresa a přihlašovací údaje a projekt se exportuje na server.
Tímto je výběr aplikací pro účely této práce hotov.

6.2.

Příprava struktury

Při vývoji je nejdůležitějším faktorem, jak už bylo dříve řečeno, ujasnění cílů a příprava struktury,
která vede k realizaci cílů. Je nutné zvážit i propojení s jinými částmi kódu, které vyvíjí někdo jiný (případ
týmového projektu) nebo jsou již napsané a náš kód pouze připojujeme (knihovny, moduly, server, sítě
nebo API). K tomu je zapotřebí předem navrhnout veškeré potřebné moduly (jiný projekt nebo verzi
aplikace pro chytré hodinky, Google Glass, televizi nebo automobil) nebo externí knihovny, které
mohou obstarávat od přístupu k API, přes různé obstarávání správy fragmentů až po grafický vzhled.

6.2.1. Server
Server je programován v jazyce PHP, kdy na samotný server budou poslána data ve formě json
a zpět budou poslána data ve stejné struktuře. To umožňuje jednoduchou komunikaci pomocí řetězce
stringů o dané struktuře. Tato struktura musí být známa jak na straně serveru, tak i na straně aplikace
a databáze. Struktura json je charakteristická tím, že každá proměnná má identifikátor, který jí
odpovídá.
Pokud máme vše připraveno, je nutné vytvořit samotnou strukturu SQL databáze, která
odpovídá našim potřebám. Je nutné již mít k dispozici několik údajů:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

jaké budou položky v databázi
jaký bude identifikátor jednotlivých položek v databázi
jaké typy budou tyto položky nabývat (int, long, boolean, string …)
jakých hodnot budou položky nabývat, když se do ní nevloží při vytváření žádná hodnota
jakých rozsahů můžou hodnoty nabývat
zda se mají hodnoty tvořit automaticky (čas vytvoření …)

V mém případě, kdy se používají 3 rozdílné časy k jedné položce, vypadá struktura nastavení
databáze následovně.
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Pole

Typ

Nulový

Výchozí

GID

Int(99)

Ne

ID

Int(99)

Ne

PASSWORD

Varchar(128)

Ne

STATUS

Tinyint(1)

Ano

1

USERNAME
NAME_DRUG

Varchar(128)
Varchar(128)

Ne
Ne

NULL
NULL

NOTE

Varchar(128)

Ne

NULL

TIME1

Int(99)

Ano

NULL

DONE1

Tinyint(1)

Ano

0

WHYNOT1
TIME2

Varchar(128)
Int(99)

Ano
Ano

NULL
NULL

DONE2

Tinyint(1)

Ano

0

WHYNOT2
TIME3

Varchar(128)
Int(99)

Ano
Ano

NULL
NULL

DONE3

Tinyint(1)

Ano

0

WHYNOT3
DRUGS

Varchar(128)
Int(99)

Ano
Ne

NULL

DRUGBOX

Int(99)

Ne

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU

Tinyint(1)
Tinyint(1)
Tinyint(1)
Tinyint(1)
Tinyint(1)
Tinyint(1)
Tinyint(1)

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

QR

Varchar(128)

Ne

UPDATES

Int(99)

Ano

1
1
1
1
1
1
1
www.fel.cvut
.cz
0

Legenda
Globální ID unikátní pro
uživatele
ID položky u jednoho
uživatele
Heslo uživatele
Má se zobrazovat nebo
ne
Uživatelské jméno
Jméno léků
Poznámka (po jídle, ty
modrý)
Čas pro vzetí léku
Zda je položka vzatá nebo
ne
Proč jsem si prášek nevzal
Čas pro vzetí léku
Zda je položka vzatá nebo
ne
Proč jsem si prášek nevzal
Čas pro vzetí léku
Zda je položka vzatá nebo
ne
Proč jsem si prášek nevzal
Kolik tabletek si vzít
Kolik tabletek je
v krabičce
Vzít v pondělí
Vzít v úterý
Vzít ve středu
Vzít ve čtvrtek
Vzít v pátek
Vzít v sobotu
Vzít v neděli
Hodnota QR kódu
Kontrolní hodnota pro
změnu záznamu

Tabulka 1: Struktura databáze

Identifikátory jsou popsány tak, aby bylo jednoduché z jejich názvu pochopit, pro kterou
hodnotu jsou vytvořeny. Také je všude nastavena výchozí hodnota, i když je podmínkou pro vytvoření
nového záznamu jejich zadání. (byť je podmínkou – protože, nebo není – pak - i když není).
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Komunikaci na serveru ukazuje následující diagram.
Volání serveru

Připojení databáze

Potřebná funkce (safe,
update..)

Přihlašovací údaje

SQL
Diagram 2: Struktura serveru

Z kódu se volají funkce podle potřeby (vytvoření, aktualizace nebo stáhnutí). Tyto funkce jsou
rozděleny do různých souborů z důvodu potřeby jiných souborů. Dále je ve zvláštním souboru napsána
funkce obstarávající přihlašovací identifikační údaje a v jiném je zapsána komunikace s databází.
Telefon pošle na server (na specifickou url) řetězec Stringů, ten je zkontrolován, zda obsahuje vše
potřebné a načte se do proměnných. Potom se dotáže na přihlašovací údaje k databázi a připojí se díky
těmto údajům k samotné databázi. Po provedení požadované akce se spojení ukončí a server vrátí
požadovanou (očekávanou) hodnotu do telefonu nebo vyšle chybovou hlášku (pro potřeby vývoje).

6.2.2. Aplikace
Aplikace se programuje hned ve dvou programovacích jazycích a to Java a XML pro vytváření
grafického rozhraní. Pokud jde strukturu, tak se budeme zabývat zejména kódem napsaném v Javě,
protože ten zabezpečuje funkční stránku celé aplikace. Je třeba si rozebrat struktury jednotlivých částí
aplikace. Pro přehlednost je to realizováno odděleně s body, které na sebe odkazují.
Aplikaci je možno rozdělit na čtyři základní části a to podle použitelnosti, místě v aplikaci a
funkčnosti. Tyto části jsou společně propojené a jde o:
a.
b.
c.
d.

základní zobrazení
přidání nebo aktualizace položky
alarm
dozor

V každé této sekci jsou připraveny logické postupy, jak se aplikace chová a varianty, ke kterým
může při jejím používání dojít.
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6.2.2.1.

Základní zobrazení

Základní zobrazení řeší případy prvního spuštění, tedy pokud se aplikace spouští poprvé Aplikace
nechá uživatele zadat uživatelské jméno a heslo pro identifikaci v internetové databázi a teprve poté
uživatele vpustí dále (do aplikace). Tyto hodnoty jsou uloženy proměnných preferences a uživatel je
schopen je i zpětně změnit. V případě dostupnosti internetového připojení se tyto pro uživatele
specifické proměnné ověří a stáhnou se data z databáze, která je uložena na serveru. Porovnají se
s daty z lokální databáze (uložené v telefonu). Pokud je lokální databáze (v telefonu) aktuálnější, tak se
aktualizuje nebo vytvoří daný záznam na serveru. Pokud je serverová aktuálnější, tak se aktualizuje
lokální databáze a zároveň se nastaví i alarm. Pokud jsou obě databáze shodné, tak aplikaci nic nebrání
v pokračování: zobrazení dvou listů: a to všech léků a léků, které jsou určeny pro aktuální den. Vše je
znázorněno v následujícím diagramu:

Spuštění aplikace

První spuštění
Zadání uživatelského
jména a hesla a
generování GID
Uložit do Preferences
Připojení k
internetu

Databáze
Lokální =
Server

Lokální
aktuálnější
Aktualizovat lokální
databázi
Aktualizovat server
databázi

Nastavit alarm

Zobrazit léky pro tento
den

Zobrazit všechny

Diagram 3: Zobrazení seznamů léků
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6.2.2.2.

Přidání a aktualizace položky

Postup přidání a aktualizaci položky znázorňuje následující diagram:
Spuštění přidání léku

Nová položka

Vyplnit formulář podle
položky
Vyplněno vše
potřebné

Dostupný
internet

Uložit
pouze
lokálně

Aktualizovat
serverovou databázi
Načíst z Preferences
Aktualizovat lokální
databázi

Můj lék

Nastavit můj alarm na
nejbližší čas

Nastavit kontrolní
alarm na nejbližší čas

Zobrazit léky pro tento
den

Zobrazit všechny

Diagram 4: Struktura přidání nové položky
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Tato část se inicializuje poklepnutím na položku ze seznamu v případě upravení a v případně
vytvoření je spouštěčem zřetelné tlačítko. Pokud jde o úpravu položky, tak se načítají data z databáze
k dané položce a ta se zobrazí v připraveném formuláři. V případě vytváření nové položky se zobrazí
prázdný formulář s vepsanou nápovědou. Po zmáčknutí tlačítka pro uložení aplikace zkontroluje
formulář, zda je vše potřebné zadáno, a pokud ne, tak vyzve uživatele, aby položku doplnil. V kladném
případě zkontroluje internetové připojení, a pokud je dostupné, tak položku uloží nebo aktualizuje.
V případě absence připojení na internet se uživatel musí rozhodnout, zda chce uložit pouze lokálně
nebo má aplikace zkusit znovu dostupnost připojení. Následně je nastaven alarm a to v závislosti na
faktu pro koho byl záznam vytvořen. Pokud je to lék, který bere uživatel daného zařízení, tak se nastaví
standardní alarm. V případě, že se jedná o lék, který si bere svěřenec daného uživatele (dozoru), tak se
nastaví čas kontroly.
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6.2.2.3.

Alarm
Alarm

Nastavení
dalšího alarmu

Notifikace

Vybrání
notifikace
s tolerancí

Užít nebo
neužít lék

Upravení interní
databáze
časový interval
na užití léku a
info pro užití

Napsat
důvod

časový interval

Dostupný
internet

Zadané
číslo
dozoru

Potvrzení
užití
Aktualizace
databáze na
serveru
QR
kód

Potvrzení
vzetí

Zaslání SMS
dozoru

Upravení interní
databáze

Dostupný
internet

časový interval

Aktualizace databáze
na serveru
Diagram 5: Struktura alarmu
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Průběh této funkce je znázorněn na obrázku na předcházející stránce. V čase, kdy se daný lék má
užít, se inicializuje aplikace. Nastaví další čas pro užití léku a v případě povolení možnosti zasílat zprávy
sms se nastaví čas kontroly. To vše ještě před akcí telefonu, která je pro uživatele viditelná.
Dále uvažujeme případ, že uživatel zaregistruje danou výzvu a bude reagovat. (V opačném
případě je položka nastavena jako, že ji nepotvrdí - nevzal lék). Výzvu je možné potvrdit dvěma způsoby
a to notifikací nebo rovnou obrazovkou pro vzetí léku. Na této obrazovce se uživatel může rozhodnout
lék si nevzít a dokonce i zdůvodnit toto rozhodnutí dozoru (v případě ne, že není možné aktuálně
spojení s dozorem, je zkontrolována možnost zasílat SMS a zdůvodnění se pošle přes SMS). Pokud si
uživatel rozhodne lék vzít, tak se začne odpočítávat časový interval pro užití tohoto léku, kde se mu
současně zobrazují léky, které si má vzít, počet tabletek, které si má vzít a počet tabletek (množství),
které mu ještě v balení zbývá. Po vypršení času se aktivuje kontrola použití QR kódu jako
bezpečnostního prvku a pokud ne, tak je aktualizována internetová databáze a aplikace ukončena.
Pokud je QR kód požadován, tak se zobrazí obrazovka fotoaparátu a aplikace automaticky zaznamená
QR kód a aktualizuje databázi a ukončí aplikaci.

6.3.

Revize a vylepšení

Z hlediska revizí a číslování verzí doporučuji pro snadnou orientaci dodržet tyto zásady:
-

verzi programu číslovat dvoumístným kódem - X.Y.
změní-li se v nové revizi verze použitého dílčího software, zvýší se o jednu číslo X (v tomto
případě bude číslo Y vždy 1)
Změní-li se jiná funkcionalita s použitím dílčího software beze změny jeho verzí, pak se zvýší
číslo Y o jedni (číslo X zůstává stejné)

Další možný rozvoj aplikace je přehledně uveden v kapitole 8.2. Je zřejmé, že půjde jednak o
zvýšení uživatelské přívětivosti, ale především možnosti propojení s dalším hardware – přehled na
následujícím obrázku:
Oblast dalšího možného
rozvoje

Oblast dalšího možného
rozvoje

Rozsah řešení v diplomové práci

Oblast uživatel/klient

Senzory pro snímání
tělesných veličin - mezní
hodnoty pro užití léku

Oblast dozor

Chytrý telefon

Chytrý telefon

Senzory pro snímání stavu
prostředí - UV, teplota - pitný
režim

PC - pro vícenásobnou
obsluhu (pečovatelské domy)

Náhradní komunikační
hardware - kamery ,
gyroskopy

Ostatní kompatibilní zařízení chytré hodinky, ...

Diagram 6. Budoucí možný vývoj
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7. Realizace systému
7.1.

Server

Server je využíván pro správu souborů a dat, které slouží k základní komunikaci. Jde o strukturu
souborů, která je na standardním serveru s SQL databází nahrána a pro jejich inicializaci se zadává jejich
url adresa. Je zde pouze 5 typů souborů (přihlašovací údaje, připojení k databázi, stahování dat ze
serveru, vytváření položek v databázi a upravování položek na serveru).

7.1.1. Přihlašovací údaje
V tomto souboru jsou nastaveny přihlašovací údaje pro přístup k databázi (uživatelské jméno,
heslo, identifikátor databáze a identifikátor serveru). Tyto údaje jsou odděleny od ostatních dat, takže
jsou snadněji přístupné: stačí se na tento soubor odkázat a nemusí se zadávat na více místech.

7.1.2. Připojení k databázi
Zde se nastaví přístup k databázi za použití přihlašovacích údajů a nastaví se zde spojení s SQL
systémem a její určenou databázi. Vše se samozřejmě po vykonání akce zavře. Připojování je shodné
pro všechny zbylé typy souborů a proto si stačí tento soubor pouze zavolat.

7.1.3. Stahování dat ze serveru
Tento typ souborů vyžaduje po aplikaci identifikátory (uživatelské jméno, heslo a GID). Poté co
se ověří poslání těchto identifikátorů a pokud byly přijaty, tak se prohledá celá databáze a do pole se
uloží pouze položky, které mají shodné identifikátory. Pole je po úspěšném vytvoření zasláno do
zařízení.

7.1.4. Vytváření položek v databázi
do tohoto typu souboru se zašlou veškeré nutné a unikátní údaje (časy, jméno léku, kolik má
pilulek v krabičce, kolik si jich má uživatel vzít, poznámku, uživatelské jméno, heslo, ID, GID, dny,
v kterých si lék brát a QR kód) a po jejich kontrole se vloží do databáze.

7.1.5. Upravování položek na serveru
Tento typ souboru vyžaduje obdržení veškerých údajů, které jsou k dispozici o jedné položce. A
pokud jsou obdrženy, tak se pomocí GID, ID, uživatelského jména a hesla najde dotyčná položka a
aktualizuje se.

7.2.

Aplikace

Je ukládána do souborů, které jsou přehledně ve složkách. Názvy tříd a složek jsou voleny tak,
aby na první pohled bylo jasné co „ukrývá“ a to funkcí i typem. Struktura je přehledně zobrazena zde.

1. aktivity
a. FirstStartActivity
b. LastConfirm
c. MainActivity
d. ProjectBaseActivity
e. TakeOrNot
f. TimeForTakePills
2. Adapters

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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AllPillsAdapter
AllUser2Adapter
AllUser3Adapter
DailyPillsAdapter
DailyUser2Adapter
DailyUser3Adapter
DrawerListAdapter
NowPillsAdapter

3. Api
a. Requests
i.
AddPillsRequest
ii.
AddUser2sRequest
iii. AddUser3sRequest
iv. DatabaseRequest
v.
PillsRequest
vi. UpdatePillsRequest
vii. UpdateUser2sRequest
viii. UpdateUser3sRequest
ix. User2sRequest
x.
User3sRequest
b. ApiException
c. ApiService
d. Request
e. RequestQueue
f. Response
4. Core
a. Constants
b. ProjectApp
c. SettingsActivity
d. TaskHelper
5. Database
a. Model
i.
JsonUsers
ii.
Pill
iii. User2
iv. User3
b. DatabaseHelper
c. DatabaseManager
6. Fragments
a. Drawer
i.
NavigationDrawerFragment
b. Other

7.2.1.1.

i.
About
Pills
i.
PillsAllFragment
ii.
PillsDailyFragment
iii. PillsDetailsFragment
iv. PillsMainFragment
d. Support
i.
dialogFragment
ii.
DontTakeDialogFragment
iii. ProjectBaseFragment
iv. TimePickerFragment
e. User2
i.
User2AllFragment
ii.
User2DailyFragment
iii. User2DetailsFragment
iv. User2MainFragment
f. User3
i.
User3AllFragment
ii.
User3DailyFragment
iii. User3DetailsFragment
iv. User3MainFragment
Connection
a. JSONParser
model
a. FragmentItem
b. LeftDrawerItemFragments
module
a. AppModule
Receiver
a. AlarmReceiver
b. ControlerReceiver
Support
a. ArrayMaker
b. Support
c.

7.
8.

9.
10.

11.

Aktivity

V této složce se nalézají veškeré aktivity, které jsou použity v celém programu. Jde zejména o
určující globální aktivity, které v sobě obsahují fragmenty (ProjectBaseActivity a MainActivity) nebo
případně aktivity, které se zviditelní při připomínání a obstarávají proces pro vzetí léku.

7.2.1.1.1.

ProjectBaseActivity

Jde o aktivitu, která je spouštěna jako první z celé aplikace. Sama dědí vlastnosti
ActivityBarActivity a její vlastnosti jsou následně děděny u většiny fragmentů v aplikaci. V samotné
aktivitě jsou nastaveny možnosti chování fragmentů při jejich změně. Nastavení vlastní animace, pokud
již není nastavena, nastavení chování při kroku zpět (addToBackStack) nebo přenášení informace
z jednoho fragmentu do druhého (např. vybrání položky ze seznamu a vložení informace z položky do
formuláře).

42

7.2.1.1.2.

MainActivity

Tato aktivita dědí vlastnosti ProjectBaseActivity a je zde implementováno jednak menu v horní
liště (menu se vstupem do nastavení viditelné pouze s bočním menu) a menu, které je „vytahovatelné“
z levého okraje. Toto menu (v sobě) slouží k přepínání uživatelů v případě dozoru a spuštění informací
o aplikaci. Dále je zde nastavena kontrola prvního spuštění, kdy se kontroluje booleanovská proměnná
uložená v preferences. Pokud je „false“, tak se nastaví se na hodnotu „true“ a přesměruje se na
FirstStartActivity.

7.2.1.1.3.

FirstStartActivity

Jedná se o activitu, která je inicializována pouze při prvním spuštěním na daném zařízení.
Aplikace vyzve uživatele, aby zadal uživatelské jméno a heslo pro identifikaci v internetové databázi.
Pokud uživatel tyto hodnoty nezadá, tak ho aplikace nepustí dále. Viz následující obrázek:

Obrázek 7: První spuštění

7.2.1.1.4.

TakeOrNot

Aktivita, která se zobrazí jako první, po spuštění alarmu. V případě nepovolené notifikace se tato
aktivita rovnou zobrazí i s doprovodným zvukovým signálem. V opačném případě se tato obrazovka
zobrazí po vybrání notifikace již bez zvukové signalizace. V této aktivitě se zobrazí prvek na udržení
pozornosti a to, v tomto případě, ve formě vtipu. Ten je buď jednofázový (vyskytuje se pouze v této
aktivitě) a nebo dvoufázový (je to např. anekdota, která má dvě části, kdy je v této aktivitě zobrazena
jenom první část). Který typ anekdoty závisí na volbě použití QR kódu pro potvrzení vzetí léku. Tyto
anekdoty se vybírají z pole a jsou vybírány náhodně.
Uživatel se zde může rozhodnout, zda si lék vzít nebo ne. Při (správném) rozhodnutí si lék vzít se
aplikace přesměruje na TimeOrNot a v opačném případě se aplikace zeptá na důvod. Pokud je zadán
důvod, tak se aktualizuje nejen databáze vnitřní (lokální) databáze a zároveň i databáze internetová.
Nastavení (QR, notifikace a zdůvodnění) jsou uloženy v preferences. Viděno na následujícím obrázku
vpravo.

7.2.1.1.5.

TimeForTake

Zde se zobrazí odpočítávání (přesněji 15 sekund) a poté se teprve zpřístupní možnost pokračovat
dále. Aplikace se připojí přes DatabaseManager do databáze a to konkrétně do modelu Pills, který se
načte a pošle do adaptéru, který zobrazí položky do textView. V jedné položce je zobrazeno jméno
léku, kolik tabletek si uživatel má vzít a kolik tabletek se ještě nachází v krabičce. Zobrazení na obrázku
uprostřed.
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7.2.1.1.6.

LastConfirm

Zde jsou opět dvě možnosti a to potvrzení pomocí QR kódu nebo klasicky tlačítkem. Při potvrzení
QR kódem se využívá přídavného modulu ZbarScanner, který se inicializuje s parametrem hledání QR
kódu a vrátí string, který QR kód přestavuje. Tento modul je volen kvůli jednoduchému přechodu na
Bar kódy do budoucna (možnost potvrzovat bar kódem z krabičky daného léku). Pokud se stringy
shodují, tak je vše potvrzeno a lék - jeho užití je aktualizováno jako splněné (v lokální databázi i na
serveru).
Potvrzení manuálně také poskytuje jisté výhody a to konkrétně zobrazením druhé části
anekdoty. Samozřejmě z důvodu téměř jistého zapomenutí první části je tato část zobrazena také, ale
menším písmem.

Obrázek 8: Alarmové obrazovky

7.2.1.2.

Adapters

Jsou používány k zobrazení jednotlivých itemů (položek) do ListView. Na vstup jsou přivedeny již
předem připravené seznamy objektů typu Pill (vytvořený model v databázi) a context. V daném
adaptéru se načte přiřazený Item (vytvořený jako layout) a do něj načte informace z objektu.

7.2.1.2.1.

AllPillsAdapter

Tento adaptér zobrazuje všechny léky do seznamu položek jednoho uživatele a jedné položky
seznamu adaptér zobrazení data z celé databáze pro jednoho uživatele. Konkrétní jméno léku,
který uživatel užívá, chronologicky seřazené časy a dny, kdy a které léky se mají brát. Pro chronologické
seřazení časů se využívá třídy Support.

7.2.1.2.2.

DaillyPillsAdapter

Adaptér, kde je vstup pole, které obsahuje pouze léky aktuální k užití daný den. V jedné položce
se zobrazují časy, názvy léků a poznámka, která je u každé položky volitelná. Opět chronologicky
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seřazené časy jsou barevně rozlišeny podle toho, zda si je v tento čas uživatel lék už vzal, měl vzít nebo
teprve má vzít.

7.2.1.2.3.

NowPillsAdapter

Tento adaptér obsahuje všechny léky, které se mají vzít v rozsahu plus mínus 10 minut do
současné ho času. Jednotlivé položky zobrazují jméno léku, počet pilulek, které se mají vzít a počet
zbývajících pilulek v krabičce.

7.2.1.2.4.

DrawerListAdapter

Tento adaptér zajišťuje zobrazení všech položek v levém menu.

7.2.1.3.

Api

Řeší přístup do databáze a to jak čtení z databáze tak i její upravování.

7.2.1.3.1.

Requests

V této složce jsou požadavky na přístupy pro ApiServise do lokální databáze. Jde o 3 základní
typy přístupů a to: zobrazení databáze (PillsRequest), přidání nové položky (AddPillsRequest) a
aktualizace dané položky (UpdatePillsRequest).

7.2.1.3.2.

ApiException

Je třída, která obstarává výjimky při vyhodnocování api.

7.2.1.3.3.

ApiService

Tato třída je vyvolávána z fragmentu za účelem propojení s databází a vyvolání akce s databází.
Jako parametr je zde dán context, typ přístupu (to je specifikováno tím, jaký request je volán), zapnutí
posluchače nebo případně data, kterými se má databáze upravit.

7.2.1.3.4.

Request

Jednoznačně identifikuje požadavek (request) se všemi potřebnými parametry nebo skupinu
požadavků se stejnými daty.

7.2.1.3.5.

RequestQueue

Zde se řeší samotné sestavování dat. Vše se vypíše do konzole, aby programátor měl přehled o
stavu akcí se děje na pozadí, aby se touto akcí nezpomaloval běh celé aplikace.

7.2.1.3.6.

Response

Tato třída je určená pro zajišťování odpovědí při hláškách v api systému.

7.2.1.4.

Core

Je to jádro aplikace a jeho vlastnosti ovlivňují chování celé aplikace.

7.2.1.4.1.

Constants

Tato třída zajišťuje vytváření listu, který se zobrazuje v levém menu. Položky jsou přidány
s vlastnostmi jako je ikona, titulek a třída, která se inicializuje po jejím vybrání. Vytváření položek
využívá funkci LeftDrawerItemFragments.

7.2.1.4.2.

ProjectApp

Dědí vlastnosti aplikace a podílí se na práci fragmentů. Vytvoří list tříd z modulu AppModule a
pomocí externí knihovny Dagger (pomocí které vnáším závislosti jednotlivých tříd) je zajištěna
komunikace pro ApiService.
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7.2.1.4.3.

SettingsActivity

Tato třída dědí vlastnosti PreferenceActivity a je automaticky vytvořena vývojovým prostředím
a upravena pro potřeby aplikace. Zobrazení nastavení, kde každý oddíl je oddělen a pojmenován pro
přehlednost. V oddílech se ukládají proměnné, které jsou dostupné v celé aplikaci a nastavitelné jednak
z kódu (jméno a heslo při prvním spuštění) nebo přes zobrazené nastavení.

7.2.1.4.4.

TaskHelper

Řeší asynchronní práci s parametry.

7.2.1.5.

Database

Jsou zde soubory, které se přímo starají o databázi včetně její podoby, vytvoření a faktického
přístupu.

7.2.1.5.1.

DatabaseManager

Zde je třída, která čte, ukládá nebo vytváří nové položky v databázi o daném modelu, který je
exaktně definován dále. Je zde také určena lokace a je zde volán DatabaseHelper.

7.2.1.5.2.

DatabaseHelper

Stará se o vytváření databáze se všemi modely s oddělenou částí databáze, jméno celé databáze
nebo verzi databáze.

7.2.1.6.

Fragments

Fragmenty mají na rozdíl od aktivit tu výhodu, že se načítají zároveň a jsou součástí aktivity. To
je žádoucí, pokud je požadována rychlá komunikace mezi dvěma nebo více obrazovkami.

7.2.1.6.1.

NavigationDrawerFragment

Je to explicitně vygenerovaná třída starající se o drawer (levé vytahovací menu) a je zde
provedeno jen několik změn. Tato třída dědí vlastnosti ProjectBaseFragment. Dále je zde realizováno
přepínání pro dozor. Dozor právě v tomto menu si přepíná mezi sebou a svými svěřenci.

7.2.1.6.2.

About

Tento fragment je dostupný z levého vysouvacího menu a zobrazuje informace o aplikaci a
možnost poskytnout zpětnou vazbu, případně ohodnotit.

7.2.1.6.3.

ProjectBaseFragment

Je zastřešující třída, která je závislá na ProjectBaseActivity. Vlastnosti této třídy dědí do všech
fragmentů, které se zobrazují.

7.2.1.6.4.

PillsMainFragment

Jedná se o fragment, který má 2 základní funkce. Obsahuje v sobě dva fragmenty
(PillsDailyFragment a PillsAllFragment), mezi kterými je možno plynule přepínat gestem „swipe“. Názvy
obou fragmentů jsou zobrazeny v nově přidané liště na horním okraji a dynamicky se pohybují společně
s fragmenty.
Druhou funkcí je inicializace funkce, která stáhne celou databázi jednoho uživatele ze serveru a
porovná ji s místní databází. Pokud je vnitřní databáze novější, tak se databáze na serveru aktualizuje.
Pokud je serverová databáze novější, tak se aktualizuje lokální databáze. Případně pokud je jedna
z databází větší, tak se daná položka přidá do té či oné databáze. Je to zavedeno z důvodu aktualizace
při spuštění a možnosti pro dozor přidat lék na dálku. V případě přidání položky do lokální databáze se
nastaví i příslušný alarm. To je z důvodu možného budoucího využití pro pečovatelské domy (nebo
podobná zařízení), kde bude dozor pro více jak dva dozorované uživatele/klienty.
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Je zde také umístěno i tlačítko pro přidání nové položky. Nový styl „material designe“ je bohužel
pro potřeby aplikace nevyhovující s ohledem na velikosti. Kromě velikostních prvků jsou zde ale jejich
principy použity.

7.2.1.6.5.

PillsDailyFragment

PillsDailyFragment obsahuje listView, do kterého dodávají položky DailyPillsAdapter. Jedna
položka zobrazí jméno léku, poznámku k léku a chronologicky seřazené časy. Tyto časy jsou barevně
odlišeny od sebe třemi barvami. Klasická systémová barva (černá) je volena pro čas, který teprve přijde.
Červená (výhružná) barva je pro čas, který již byl, ale uživatel si ho nevzal a konečně zelená (úspěch,
splnění) barva je pro čas, který už vypršel, a uživatel si lék úspěšně vzal. Při spuštění fragmentu se
nejdříve vyčistí celý list a poté se naplní aktuálními daty z adapteru. V případě, že je databáze prázdná,
tak se zobrazí místo položek v seznamu chybová hláška.
Dále je zde nastaven onItemClickListener, který zajistí, že při kliknutí na danou položku se otevře
PillsDetailFragment s již vyplněnými údaji, které shodují s danou položkou.

Obrázek 9. Seznam dnešních léků

7.2.1.6.6.

PillsAllFragment

Tento fragment je dostupný z předchozího fragmentu gestem „swipe“ konkrétně zprava doleva.
A je funkčně téměř shodný s předcházejícím až na pole, které je posíláno do AllPillsAdapter. Jsou zde
zobrazeny všechny aktivní léky, které uživatel bere bez rozdílu. Z toho důvodu je místo položky
poznámky v Itemu zobrazeno ve který den se léky berou. Zobrazují se zde i záznamy, které jsou vedeny
jako neaktivní (proměnné status ma hodnotu „false“). Také je zde vynechána funkce barvení časů.
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Obrázek 9: Seznam všech léků

7.2.1.6.7.

PillsDetailFragment

Tento fragment je určen pro vkládání a úpravu databáze. Pracuje ve dvou režimech. První z nich
je vytváření nové položky, kdy je formulář prázdný se zobrazenými nápovědami (hint). Ve formuláři je
nutno vyplnit název léku, počet tabletek v jedné dávce, počet tabletek v krabičce a dny, ve kterých si
má léky vzít (vybrání řešeno přes checkBox s defaultní hodnotou „true“). Jako volitelná položka je zde
poznámka (jak se lék bere). Druhý nastane pak po stisknutí tlačítka „uložit“. Načtou se data z formuláře
a uloží se do lokální databáze, nastaví se časovač a zkontroluje se dostupnost internetu. V případě
dostupnosti se přidá položka do databáze na serveru. V opačném případě se uživatele zeptá, zda se má
položka uložit pouze lokálně.
Druhý režim je v případě upravování položky, kdy je formulář předvyplněný daty, která byla
sdílena z PillsDailyFragment nebo PillsAllFragment. Dále se zde zobrazí nové tlačítko na smazání a po
zvolení tohoto tlačítka se položka aktualizuje s tím, že změní status z „true“ na „false“. Potom se
nebude položka zobrazovat, ale zároveň je stále v evidenci pro pozdější použití (vzhledem k tomu, že
se užívání některých léků cyklicky opakuje). Logika po vybrání tlačítka „uložit“ je stejná jako
v předchozím případě s jedinou změnou a to aktualizováním již existujícího záznamu.

7.2.1.7.

Connection

Jsou zde řešeny přístupy k serveru.

7.2.1.7.1.

JSONParser

Vytváří spojení se serverem, kde vstupními daty jsou: url adresa obslužného programu na
severu, metoda (POST nebo GET) a parametry v daném tvaru (identifikační slovo a samotná hodnota).
Dále se zde vytváří samotný json objekt. Samotné operace převodu jsou opatřeny chybovými hláškami
z důvodu snadné identifikace chyby.

7.2.1.8. Model
7.2.1.8.1.
LeftDrawerItemFragmets
Tato třída vytváří položku, která bude zobrazena v levém menu. Položka obsahuje ikonu, titulek
a informaci o tom, která třída bude inicializována.
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7.2.1.9. Module
7.2.1.9.1.
AppModule
Zde jsou nadefinovány používané třídy, které jsou relevantní zejména pro systém podporovaný
knihovnou Dagger.

7.2.1.10. Receiver
7.2.1.10.1.
AlarmReceiver
Třída, která dědí vlastnosti BroadcastReceiver. V této třídě se nastavuje časovač pro alarm. Pro
nastavení času se zkontroluje, který čas bude následovat jako první a nastaví přesný počet milisekund
do tohoto okamžiku. Typ alarmu je nastaven RTC_WAKEUP (vzbudí zařízení při vypršené času). Dále je
zde napsána metoda onReceive, která je spuštěna při vypršení času. V této metodě rozhoduje o typu
upozornění a to přímo na TakeOrNotActivity, kde se spustí i hlasová signalizace, nebo notifikace.
Notifikace zobrazuje jméno léku a v rozšířené formě poznámku. Vibrace a melodie se dá vybrat
v nastavení. Pokud je status záznamu nastaven na „true“ tak se rovnou nastaví i další čas.

7.2.1.10.2.

MyControlerReceiver

Tato třída zajišťuje nastavení časovače pro kontrolu užití léku. Mnoho aspektů má shodných
s předešlou třídou, ale některé prvky jsou změněny. Změněným prvkem je například typ alarmu, kdy
pro vykonání celého následujícího procesu nemusí být zapnuta obrazovka. Po vypršení časovače se
inicializuje metoda, která zkontroluje proměnnou taken1 (případně taken2 nebo taken3 podle času) u
daného času a pokud je hodnota „false“, tak se zašle sms dozoru. Celý tento proces se inicializuje až
po nastavení telefonního čísla daného dozoru v nastavení.

7.2.1.10.3.

UserControlerReceiver

Tato třída obstarává nastavení časovače pro kontrolu užití léku dozorovaného. Aplikace si ze
serveru stáhne aktuální verzi. Pokud není dostupné internetové připojení, tak je dozor upozorněn
notifikací a po jejím vybrání je uživatel přesměrován do aplikace na kontrolu. Pokud hodnota
proměnné u položky, která byla stažena ze serveru, nabývá hodnoty „false“, je uživatel upozorněn
notifikací s názvem a časem léku, který si dozorovaný nevzal. V případě hodnoty „true“ se tato
proměnná aktualizuje na hodnotu „false“.

7.2.1.11. Support
7.2.1.11.1.
ArrayMaker
V této třídě jsou vytvořeny metody, které vytvářejí pole a které se využívají jako vstupní pole do
adaptéru. Důvod tohoto řešení je hlavně zpřehlednění kódu.

7.2.1.11.2.

Support

V této třídě jsou napsány metody, které upravují formáty výstupů, řadí časy od nejmenšího po
největší nebo zjišťují, který čas akce je nejblíže aktuálnímu času. Toto řešení je voleno z důvodu
opakování těchto kódů a také přehlednosti kódu.
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8. Testování
Aplikace prošla testováním na různých zařízeních a to jak z hlediska verzí systému Android,
hardwaru i velikosti displeje. Byla použitá faktická zařízení, takže byla prozkoumána i viditelnost na
různých typech displejů. Aplikace byla odzkoušena na všech těchto zařízeních a prošla s podmínkou –
poslední verze Android 5.0. Loliypop nezobrazuje některé texview – viz. příloha.
Veškeré možnosti aplikace i připojení byly odzkoušeny na zařízení Samsung Galaxy S3 s verzí
systému Android 4.4.4. s neoriginálním systémem (alternativní rom CyanogenMod 11) a Alcatel
OneTouch Idol s originálním systémem Android 4.2. V průběhu tohoto testu nebyly zaznamenány
žádné odchylky od navrhnutého schématu a aplikace fungovala v zadaných parametrech. Pokud nebyla
umožněna funkčnost aplikace (vyřazen internet …), tak byl tento stav již ošetřen a aplikace zobrazila
předdefinovaná chybová hlášení nebo poskytla možnost pro nápravu. To vše i s přihlédnutím k faktu,
že jedno zařízení je v jiném jazyce. Úspěšně zde fungovala i jazyková mutace.
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9. Závěr
Nezbytnou součástí závěru je přehled splnění cílů, které byly stanoveny na počátku zpracování
aplikace.
Pro hodnocení jsem použil následující kritéria:
-

0 % - neexistuje
50% - existuje/splněno - nejnižší akceptovatelná úroveň
80% - existuje/splněno - úroveň standardní, dostačující
100% - existuje/splněno - beze zbytku, při současné úrovni znalostí nevylepšitelné

9.1.

Splnění cílů

1. Základní cíl
a. Výzva ve stanovený čas k užití léku nebo kombinace léků
Plnění: ano – viz. aplikace
Kvantifikace splnění: 90%
b. Kontrola užití léku odhlášením
Plnění: ano – viz. aplikace
Kvantifikace splnění: 90%
c. Při nesplnění podmínek hlášení dozoru
Plnění: ano – viz. aplikace
Kvantifikace splnění: 90%
2. Dílčí cíle
a. Z hlediska uživatele
i. Maximální jednoduchost a přátelské prostředí
Plnění: ano
Kvantifikace splnění: 90%
ii. Prvky pro omezení užití aplikace bez samotného fyzického podání léčiva
Plnění: ano – prodleva v možnosti odhlášení, použití kódů
Kvantifikace splnění: 95%
iii. Možnost respektování aktivit uživatele v omezeném časovém intervalu
(odsunutí výzvy z důvodu např. divadelního představení, návštěvy lékaře,
apod.)
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 90%
iv. Možnost zadání více léků/kombinace léků ve stejný čas
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 100%
v. Otevřená možnost přímé či nepřímé komunikace se senzory sledujícími stav
pacienta
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 50%
b. Z hlediska zadávání dat a dozoru
i. Jednoduché a zcela jednoznačné zadání pro aplikaci léčiva
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 80%
ii. Prvky pro kontrolu dosavadního užívání léků
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 70%
iii. Prvky pro omezení krizových stavů vyvolaných nedostatečnou zásobou léčiv
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 50%
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iv. Vytvoření možnosti komunikace a zadání údajů od externích senzorů,
sledujících stav pacienta – hodnocena pouze možnost
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 80%
c. Z hlediska použitého komunikačního hardware
i. Stanovení minimálních technických parametrů telefonu pro aplikaci
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 100%
ii. Doporučení dalších komunikačních prostředků
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 60%
iii. Doporučení ostatního hardware
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 80%
d. Z hlediska rozšíření mezi uživatele a dalšího rozvoje aplikace
i. Snadná dostupnost aplikace
Plnění: technicky ano, obchodně dle duševního vlastníka
Kvantifikace plnění: 80% - technický aspekt
ii. Předpokládaný servis v případě užití
Plnění: dle využití
Kvantifikace plnění: nerelevantní pro tuto
práci
iii. Návrh dalšího rozvoje např. dle specifických požadavků užších cílových skupin
Plnění: ano
Kvantifikace plnění: 80%
iv. Definování potřeby změny software pro další jazykové mutace
Plnění: dle potřeby
Kvantifikace plnění: nerelevantní pro tuto
práci
Celkově lze jednoznačně říci, že stanovených cílů bylo dosaženo. V komentáři se vyjádřím k dílčím
cílům, jejichž plnění je nižší než 80% dle kvantifikace uvedené v úvodu tohoto odstavce:
-

-

-

-

Otevřená možnost přímé či nepřímé komunikace se senzory sledujícími stav pacienta
Hodnocení: 50% - v tomto případě jde o velmi neúplnou vstupní informaci z hlediska
možností medicíny a posouzení vhodnosti propojení senzorů z hlediska technického i z hlediska
samotného smyslu využití aplikace. Řešení tohoto aspektu není bezprostředně předmětem
této práce.
Prvky pro kontrolu dosavadního užívání léků
Hodnocení: 70% - systém kontroly je založen na odečítání kusů tablet. Není zcela
spolehlivý pro kapky a mastě, kde je dávkování ve většině balení poměrně problematické.
Prvky pro omezení krizových stavů vyvolaných nedostatečnou zásobou léčiv
Hodnocení: 50% - zde jde o podobný případ – krizová zásoba kapek a mastí. Vzhledem
k dávkování a k tomu, že zde jde o úroveň varování je plnění podmínky hodnoceno takto.
Doporučení dalších komunikačních prostředků
Hodnocení 60% - opět o velmi neúplnou vstupní informaci z hlediska možností medicíny
a posouzení vhodnosti propojení senzorů z hlediska technického i z hlediska samotného smyslu
využití aplikace.

-

9.2.

Návrh dalšího možného rozvoje aplikace

Po realizaci aplikace, vyhodnocení cílů a opětovném přezkoumání analýzy rizik předkládám tyto
návrhy na další zlepšení aplikace:
-

Hledisko uživatelské a organizační
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o

-

-

Maximální koncentrace služeb na mobilní telefon tak, aby bylo co nejdříve indikováno
riziko vypnutého, nefunkčního nebo chybně nastaveného telefonu pro obě úrovně –
uživatele/klienta i dozoru
o Pokusit se zařadit užití léčiv do typického sledu činností, kdy výzva bude
uživatelem/klientem podvědomě očekávána
o Rozvinout a individualizovat tzv. odměny za správné užití léku, třeba i s vazbou na
následující příjemnou činnost… TV program, atd.
o Dopředu vygenerovat a vytisknout v odpovídající velikosti kódy pro standardně
užívané organizéry pro přípravu a výdej léků.
o Z hlediska ošetřujících lékařů zajistit i statistický výstup užívaných léků.
Hledisko technické
o Propojení mobilu s ostatním užívaným hardware tak, aby bylo možné výzvu při
opakování poslat i z jiného zdroje
o Propojení mobilu se senzory indikujícími případně predikujícími užití léku na základě
stavu organismu – jeho měřené kritické veličiny
o Dořešit dávkování kapek a mastí pro větší spolehlivost
Hledisko marketingové
o Vytvoření dalších jazykových mutací
o Vzhledem k cílovým skupinám zpracovat tištěný návod k použití

9.3.

Návrh umístění na trhu

Ve smyslu umístění tohoto produktu na trhu navrhuji:
-

-

-

Pokračovat v dlouhodobějším testování na současných a na vývoji se podílejících
respondentech pro získání zevrubnější zpětné vazby
Nabídnout testovací program zdravotnickým a sociálním zařízením, kde by možnosti aplikace
byly chtěné a měly potenciál ulehčit práci a snížit případně vyloučit omyly při podávání léků –
domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, sdružení tělesně postižených (Paraple,
Avaz,…).
Nabídnout aplikaci pro aktivity podporující zvýšení kvality života obecně i výše uvedených
zájmových skupin zvlášť (např. Strategie Rady kvality ČR a programy ministerstev např.
zdravotnictví nebo sociálních věcí či projektů EU)
Rozšířit aplikaci o další jazykové mutace pro možnost rozšíření působnosti na přeshraniční
projekty a užití v zahraničí nebo cizinci u nás.

Marketingové hledisko je v případě popularizace aplikace velmi důležité. Při dnešním velice
rychlém rozvoji informační techniky, software a různých aplikací je velmi obtížné, zvláště u cílových
skupin, předat informaci o existenci aplikace, natož pak zaujmout něčím k čemu obecně většina
předpokládaných uživatelů cítí vědomý nebo podvědomý odpor. V lepším případě pak seznámení se
s aplikací odmítá prohlášením, že to stejně nezvládne. Proto je velmi důležitý individuální přístup
k uživatelům/klientům, prvky odlehčující zdánlivě velmi vážnou věc a vyvolání pocitu, že aplikace je
jednoduše ovladatelný zábavný pomocník.
-

Nabídnout aplikaci Např. dvojjazyčná verze pro spolupracující zdravotníky v příhraničních
regionech.
Dát lékařům k otestování.
Nabídnout k otestování sdružením pro tělesně postižené: např. Paraple, LDN, domy
s pečovatelskou službou, atd.
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9.4.

Celkové vyhodnocení

Jsem přesvědčen, že navrhovaná aplikace, i když ne extrémně technicky a softwarově náročná,
si vzhledem k velmi širokému záběru může při správném dalším postupu popularizace získat velmi
mnoho uživatelů, kterým pomůže nejen zajistit efektivní účinek léčiv při jejich předepsaném a
pravidelném užívání, ale stane se třeba i zábavným společníkem a vstupem do světa dalších užitečných
aplikací chytrých mobilních telefonů a tím i zvýšením kvality života cílových skupin.
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10. Specifické pojmy
Uživatel/klient

– osoba užívající léky, pro kterou je aplikace určena.

Dozor

- osoba, která „dozoruje“ užívání léků uživatele/klienta, zpravidla zadává data
o užívání léků a zasahuje v případě, že uživatel/klient neužívá léky podle
požadavků nebo pokud dojde k jiným nestandardním nebo neočekávaným
stavům.

Alarm/výzva

- signál k užití léků. Viditelný a slyšitelný začátek akce pro uživatele. Příslušné
zvonění je i v chytrém mobilním telefonu na úrovni alarmu.

Notifikace

- zde potvrzení uživatele/klienta o „převzetí výzvy“ k užití léku a potvrzení
nabídky
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