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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro prezen-
taci jídelních lístků prostřednictvím mobilní aplikace, webové administrace a
Bluetooth beaconů. Práce obsahuje analýzu existujících řešení a detailní po-
pis implementace systému. Součástí práce je také testování a další možnost
budoucího vývoje.

Klíčová slova Bluetooth beacon, Ruby on Rails, iOS, webová aplikace, mo-
bilní aplikace, jídelní lístek, restaurace

Abstract

This Bachelor’s thesis deals with design and implementation of a system which
provides restaurant’s menus to users nearby. The system uses Bluetooth be-
acons, iOS and Web applications. Thesis consists of the analysis of existing
solutions and detailed description of the implementation. The last part of the
thesis is about testing and possible future developement.

Keywords Bluetooth beacon, Ruby on Rails, iOS, web application, mobile
application, menu, restaurant
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Úvod

Bakalářská práce se zabývá prezentací jídelních lístků zákazníkům prostřed-
nictvím mobilní aplikace. Data zobrazovaná uživateli budou spravována po-
mocí administračního webového rozhraní. Systém bude využívat technologie
Bluetooth vysílačů, pomocí kterých bude uživatel upozorněn pokaždé, když
se objeví v blízkosti restaurace či kavárny.

V bakalářské práci analyzuji již existující řešení, které umožňují podni-
kům prezentovat jídelní lístky. Poté na základě analýzy navrhnu design mo-
bilní aplikace a strukturu administračního rozhraní. Součástí zadání je také
webová prezentace produktu. V dalších kapitolách podrobně popíši způsob im-
plementace celého systému. K implementaci administračního rozhraní využiji
framework Ruby on Rails a mobilní aplikace bude implementována v jazyce
Objective-C pro platformu iOS.

Déle se zaměřím na testování celého systému. Administrační rozhraní otes-
tuji pomoci automatických testů v nástroji Selenium, mobilní aplikaci podro-
bím uživatelským testům a v poslední části budu testovat Bluetooth beacony.
V závěru se pokusím o shrnutí celé práce a navrhnu možnosti budoucího vývoje
systému.
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Kapitola 1
Motivace a cíl práce

Nápad na téma této práce vzniknul v plné restauraci při dlouhém čekání na
jídelní lístek. Napadlo mě vytvořit systém, který by navštěvníkům restaurace
umožnil prohlédnout si jídelní lístek ve svém mobilním telefonu bez čekání na
obsluhu. V ideálním případě by nebylo již potřeba papírových jídelních lístků.
Výhodou pro podniky by byla možnost editace jídelního lístku bez nutnosti
tisknout nový.

V době nápadu jsem se zajímal o technologii Bluetooth vysílačů tzv. bea-
conů a jejich využití ve spojení s mobilními aplikacemi. Rozhodl jsem se tedy,
že za pomocí beaconu a mobilní aplikace bude uživatel upozorněn, jakmile se
objeví v blízkosti restaurace. Poté bude mít možnost prohlédnout si jídelní
lístek přímo v aplikaci. Výhodou pro zákazníky je prohlížení jídelního lístku
ještě před vstupem do restaurace. Výhodou pro majitele restaurace je možnost
oslovit potenciální zákazníky přímo na ulici.

Cílem této práce je analyzovat současná řešení jídelních lístků restaurací a
dalších podniků. Na základě této analýzy pak vytvořit systém, který umožní
uživatelům pohodlně prohlížet jídelní lístek v mobilním zařízení pomocí mo-
bilní aplikace. Tato mobilní aplikace bude komunikovat s beaconem umístě-
ným v blízkosti restaurace. Součastí systému bude také administrační rozhraní
pro podniky, kvůli možnosti editace jídelních lístků.
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Kapitola 2
Analýza

V této kapitole se zaměřím na služby, které uživatelům poskytují informace o
restauracích a dalších podnicích v okolí. Budu klást důraz na funkce, které jsou
uživatelsky přínosné a zároveň popíši funkce, které u služeb chybí. V závěru
vymezím požadavky bakalářské práce.

2.1 Zomato
V roce 2014 indická nadnárodní společnost Zomato koupila populární českou
službu Lunchtime.cz. [1] Zomato pomáhá lidem najít v jejich okolí nová skvělá
místa, kde se dá dobře najíst. Služba již funguje ve více než 146 městech a 20
zemích. [2] Zomato disponuje administračním rozhraním pro podniky, mobilní
a webovou aplikací. Kromě možnosti zjistit aktuální nabídku jídel se zároveň
jedná o sociální síť, kde mohou uživatelé hodnotit a navzájem sdílet podniky.

2.1.1 Administrace podniku

Majitelé podniků prostřednictví webového rozhraní mohou:

• Přidat informace o podniku (fotografie, adresa, telefonní číslo, otevírací
doba, popis, název, tagy)

• Získávat nové zákazníky pomocí placené propagace podniku

• Dostat zpětnou vazbu od zákazníků prostřednictvím hodnocení a recenzí

• Získávat informace o návštěvnosti profilu restaurace

2.1.2 Uživatelská mobilní aplikace

Hlavním produktem je právě mobilní aplikace. Je realizována na platformách
Android a iOS, což výrazně zvětšuje uživatelskou základnu. Uživatel pomocí
mobilní aplikace může:
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2. Analýza

• Hodnotit restaurace.

• Přidávat recenze a fotky restaurací.

• Prohlížet profily restaurací.

• Prohlížet (ofocený) jídelní lístek.

• Prohlížet denní nabídku restaurací.

• Sdílet restaurace a sledovat příspěvky ostatních uživatelů.

(a) Profil restaurace (b) Jídelní lístky restaurace

Obrázek 2.1: Otisk obrazovky uživatelské aplikace Zomato na operačním sys-
tému iOS.

2.1.3 Poznatky

Zomato je úspěšná služba s rozsáhlou funkcionalitou. Sociální aspekt aplikace
přispívá k tomu, že služba nabízí relevantní a často aktualizovaný uživatelský
obsah. Tato služba však vůbec nepodporuje technologii Bluetooth beaconů
(více o beaconech v kapitole 3.1.1) v kombinaci s push notifikacemi [3].

Zobrazení jídelních lístků restaurací není dobré. Menu prohlížet lze, ale
často je špatně naskenované a tím pádem nečitelné. Zomato ví, že toto může
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2.2. Storyous

být problém, proto se nás aplikace u každého lístku ptá, zda-li je pro nás
čitelný. Dalším problémem je, že je nutné nahrávat cizojazyčné menu zvlášt.

Nemyslím si, že toto je dobrý přístup a proto budu menu zobrazovat na-
tivně pomocí seznamů, které naplním daty, zadanými správcem restaurace.
Jako poslední problém se může zdát nutnost registrace uživatele pro prohlí-
žení jídelních lístků. V mé bakalářské práci nebude registrace nutná.

2.2 Storyous
Výraznou službou na českém trhu je startup Storyous. Storyous je sociální síť
zaměřená na hodnocení kaváren a restaurací. Uživatelé tak mohou s přáteli
sdílet jídla, místa a fotografie. Storyous uživatelům doporučuje nejlepší pod-
niky na základě zkušeností blogerů, s nimiž spolupracuje. [4] Storyous má již
více než 12 388 registrovaných uživatelů, 214 podniků s pokladním systémem
StoryousPRO a 1 253 847 obsloužených hostů. [5]

2.2.1 Administrace podniku

Stěžejním produktem je Storyous PRO [5]. Pro restaurace a kavárny posky-
tuje Storyous službu zákaznického systému. Jedná se o propojení pokladního
a platebního systému se sociální sítí Storyous. To umožňuje uživatelům platit
v podnicích prostřednictvím mobilní aplikace a restauracím přijímat platby
prostřednictvím aplikace na tabletu. Od 390 Kč měsíčně administrace posky-
tuje:

• Editaci informací o podniku (fotografie, adresa, telefonní číslo, otevírací
doba, popis, název, logo)

• Pokladní systém

• Skladový systém

• Export pro účetnictví

• Evidenci hotovosti

• Přístup k detailním statistikám pokladního systému

2.2.2 Uživatelská mobilní aplikace

Stejně jako u Zomata aplikace Storyous existuje pro Android i iOS. Uživatelé
apliace mohou:

• Hodnotit restaurace

• Přidávat recenze a fotky restaurací
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2. Analýza

• Prohlížet profily restaurací

• Rezervovat stůl

• Sdílet restaurace a sledovat příspěvky ostatních uživatelů

2.2.3 Poznatky

Obchodní model firmy Storyous je velice specifický. Profituje hlavně na poklad-
ních systémech a v mobilní aplikaci chybí možnost prohlížet aktuální nabídku
jídel. Aplikace nevyužívá technologie beaconů. K používání je nutná registrace.
Aplikace má poměrně velkou uživatelskou základnu díky integrované sociální
síti. Profil restaurace ve Storyous je na obrázku 2.2. Poslouží jako inspirace
při návrhu.

(a) Profil restaurace (b) Uživatelská recenze podniku

Obrázek 2.2: Otisk obrazovky uživatelské aplikace Storyous na operačním sys-
tému iOS.

2.3 Požadavky

Před vývojem každého systému je výhodné stanovit soupis požadavků. Poža-
davky se dělí na funkční a nefunkční požadavky. Funkční požadavky předsta-
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2.3. Požadavky

vují základní předmět systému. Říkají, co má systém umět. Nefunkční poža-
davky pak určují konkrétní vlastnosti systému.

2.3.1 Uživatelská aplikace

Uživatelská aplikace bude sloužit k prohlížení dat podniků. Zároveň bude uži-
vatele upozorňovat, pokud se objeví v blízkosti podniku.

2.3.1.1 Funkční požadavky

• Zobrazení informací o podniku v jehož blízkosti se uživatel nachází (ná-
zev, popis, fotografie, tagy)

• Zobrazení aktuálního jídelního lístku

• Zobrazení položek v jídelním lístku (název, popis, cena)

• Zobrazení speciální nabídky podniku

• Upozornění uživatele, pokud se nachází v blízkosti restaurace

2.3.1.2 Nefunkční požadavky

• Realizace prostřednictvím mobilní aplikace

• Uživatel je upozorněn, pokud se objeví v blízkosti restaurace

• Geolokace uživatele je zajištěna pomocí Bluetooth beaconu

• Aplikace komunikuje s administračním rozhraním

2.3.2 Administrační rozhraní

Administrační rozhraní bude sloužit k editaci dat, které se mají zobrazit uži-
vatelům mobilní aplikace.

2.3.2.1 Funkční požadavky

• Zobrazení seznamu restaurací

• Přidávání a mazání restaurací

• Úprava profilu restaurací (název, popis, fotografie, tagy, otevírací doba,
adresa)

• Přidávání a mazání jídelních lístků restaurací

• Strukturování jídelních lístků restaurací na sekce a položky

• Úprava sekcí a položek v jídelních lístcích

• Přidávání, mazání a úprava speciálních nabídek restaurací
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2. Analýza

2.3.2.2 Nefunkční požadavky

• Realizace prostřednictvím webové aplikace

• Změny v administraci se okamžitě projeví v mobilní aplikaci
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Kapitola 3
Návrh

V této sekci se zaměřím na návrh systému služby pro prezentaci menu. Nej-
prve popíši architekturu systému a její jednotlivé komponenty. Pro každou
komponentu zvolím vhodnou technologii. Dále vytvořím wireframe [6], což je
drátový model uživatelského rozhraní aplikace. Část práce věnuji grafickému
návrhu uživatelského rozhraní mobilní aplikace a webové prezentace produktu.
Na závěr navrhnu logiku a webové API [7] administračního rozhraní.

3.1 Architektura systému a zvolené technologie

Systém je rozdělen do 4 hlavních částí. V následující sekci detailně popíši
jednotlivé komponenty a osvětlím, jakým způsobem mezi sebou komunikují.

3.1.1 Bluetooth Beacon

Bluetooth beacon [8] je počítač malých rozměrů, který je vybaven obousměr-
ným vysílačem Bluetooth 4.0 Smart [9] (také známé jako BLE či Bluetooth
low energy). Název Bluetooth low energy je zde opravdu na místě. Samotný
beacon dokáže na jedno nabití baterie fungovat až 3 roky v závislosti na zvo-
lené síle signálu a frekvenci přenosu signálů. Ke komunikaci již není třeba
párování se zařízením jako tomu bylo u starších verzí Bluetooth.

Nevýhodou může být, že Bluetooth 4.0 podporují pouze nejnovější za-
řízení např. Apple iPhone 4s a novější verze nebo Samsung Galaxy s III a
novější verze. [10] Velká většina beaconu na trhu obsahuje kromě vysílače
také procesor, pamět, senzor pohybu tzv. akcelerometr nebo senzor teploty.
Data nasbíraná ze senzorů lze pak posílat přes Bluetooth např. do mobilních
zařízení.
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3. Návrh

3.1.1.1 Dosah signálu

Beacon si můžeme představit jako maják, který vysílá signál všem lodím v
jeho dosahu. Při maximální síle signálu se vysílací vzdálenost pohybuje kolem
70 metrů. Frekvence signálu je 2.4 GHz. Signál může být pohlcován. Toto je
jedna z nevýhod využití beaconů v této bakalářské práci. Při vydatném dešti
či v hustě zalidněných prostorách by síla signálu mohla značně klesnout a
uživatel v blízkosti beaconu by nemusel být aplikací upozorněn. Zdal-li hrozí
vzájemné rušení signálu dvou blízkých beaconů zjistíme v kapitole testování.

Telefony a další chytrá zařízení v okolí beaconu mohou přijímat jeho Blue-
tooth signál a to i bez předchozího párování. Na základě síly signálu Received
signal strength indication (RSSI) [11] chytrá zařízení pak mohou např. vypočí-
tat přibližnou vzdálenost od beaconu. Dále mohou získat dodatečné informace
o konkrétním beaconu a to např. unikátní identifikátor beaconu či informace
o teplotě nebo pohybu.

3.1.1.2 Unikátní identifikátor

Každý beacon vysílá svůj identifikátor, který je unikátní. Díky tomuto iden-
tifikátoru lze určit o jaký konkrétní beacon se jedná. Beacon tak odešle své
unikátní ID pomocí Bluetooth do telefonu, který je v dosahu signálu a má
potřebnou aplikaci. Poté co telefon obdrží ID beaconu, odešle požadavek ob-
sahující ID beaconu na server. Server vrátí odpověd s relevantními daty a
aplikace tato data zobrazí uživateli. Tento proces je znázorněný na obrázku
3.1. ID beaconu je vždy unikátní a skládá se ze tří hodnot, proximityUUID,
Major a Minor. [12] Toho využijeme při implemetaci komunikace beaconu s
aplikací.

Obrázek 3.1: Proces odeslání požadavku z mobilní aplikace na server obsahu-
jící ID beaconu [13].
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3.1. Architektura systému a zvolené technologie

Velkou výhodou beacon technologie je, že aplikace mohou průběžně vyhle-
dávat určitá ID. Jakmile se pak telefon dostane do blízkosti beaconu, aplikace
upozorní uživatele i přesto, že běží na pozadí nebo je dokonce úplně vypnutá.

3.1.1.3 Zvolené technologie

Vzhledem k tomu, že beacon technologie je na trhu krátce, existuje jen několik
výrobců Bluetooth beaconů. Při rozhodování, který produkt použít pro mojí
bakalářskou práci jsem bral v potaz zejména hardware provedení, kvalitu zho-
tovení a cenu. Výhodou je, když beacon poskytuje kvalitní API a knihovny
pro práci s ním.

V potaz jsem bral dvě firmy zabývající se výrobou beaconů, Kontakt.io
a Estimote. Nakonec jsem upřednostnil firmu Estimote i přesto, že beacony
jsou dražší než u Kontakt.io. Firma Estimote se zabývá výrobou beaconů již od
roku 2010. [13] Kromě srozumitelného API a velice kvalitní dokumentace lze na
webu Estimote najít mnoho návodů a příkladů, jak s beacony pracovat. Firma
Estimote mě přesvědčila hlavně díky kvalitě zpracování a designu beaconů viz
obrázek 3.2.

Obrázek 3.2: Komponenty Bluetooth beaconu Estimote.

3.1.2 Mobilní aplikace

Pro zobrazení dat koncovému uživateli využiji mobilní aplikaci. Uživateli tak
stačí aplikaci stáhnout do svého chytrého telefonu a jakmile se objeví v dosahu
signálu beaconu, aplikace ho upozorní a zobrazí potřebné informace. Aplikace
tedy bude komunikovat přes rozhraní Bluetooth s beaconem a přes HTTP
protokol [14] s webovým API administrace.
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3. Návrh

K implementaci mobilní aplikace jsem zvolil platformu iOS a jazykObjective-
C [36]. iOS má kvalitní dokumentaci a s Estimote beacony funguje velice spo-
lehlivě. EstimoteSDK [13] pro jazyk Objective-C má kvalitní podporu. Pro
iOS existuje mnoho OpenSource knihoven, které zrychlí vývoj aplikace.

3.1.3 Administrace pro podniky

Administrace pro podniky bude webová aplikace, jejímž prostřednictvím může
administrátor podniku spravovat obsah, který zobrazí uživateli mobilní apli-
kace. Webová aplikace bude komunikovat s mobilní aplikací pomocí webového
API a protokolu HTTP. Při rozhodování, kterou technologii využít jsem vzal
v úvahu 2 možnosti.

• PHP + Framework

• Ruby on Rails

3.1.3.1 PHP + Framework

Z předchozí zkušeností s PHP [53] jsem věděl, že je to jazyk vytvořený přímo
pro web narozdíl od Ruby [52]. PHP tak obsahuje mnoho zabudovaných funkcí
pro práci s webem. PHP má oproti Ruby on Rails vynikající dokumentaci a
velkou komunitu vývojářů. Další výhodou PHP je jednoduchý proces uve-
dení aplikace do ostrého provozu. U běžných hostingových služeb stačí pouze
umístit soubory na server.

3.1.3.2 Ruby on Rails

Ruby on Rails (někdy zkráceně Rails) je framework jazyka Ruby založený na
architektuře Model-View-Controller (více o MVC dále). Umožňuje rychlejší
vývoj než PHP a lepší udržitelnost kódu. [15] Rails je vyspělá platforma.
Je vhodná pro vývoj webových aplikací především proto, že mnoho úkonů
je automatizováno, takže se programátor může soustředit čistě na business
problém. Mezi hlavní výhody jazyka patří:

• Generators/Scaffoldings: Funkce pro automatické vytváření kódu po-
skytují dobrý odrazový bod k vývoji webové aplikace.

• Gems/Plugins:Komunita Ruby on Rails poskytuje mnoho OpenSource
Gemů. Jedná se o pluginy, které lze jednoduše přidat do souboru Gemfile
a poté nainstalovat. To výrazně zrychluje proces vývoje, protože vývojář
neztrácí čas s integrováním samostatných knihoven.

• ActiveRecord ORM: Způsob mapování Rails objektů do relační data-
báze. Rails tak umožňuje pracovat s databází bez používání jazyka SQL
[51].
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3.2. Wireframe a grafický návrh

class Menu < ActiveRecord :: Base
has_many : sections , dependent : : destroy
belongs_to : restaurant

end

• Integrované testovací nástroje jsou již předinstalované do každé
Rails aplikace.

I přesto, že jsem měl více zkušeností s PHP než Ruby, zvolil jsem pro baka-
lářskou práci Ruby on Rails. Oproti PHP je Ruby čistě objektově orientované.
Výhodou je, že kód Ruby je oproti PHP velice stručný [16].

3.1.4 Prezentace produktu

Jedná se o webovou prezentaci, která má představit aplikaci koncovým uživa-
telům. Vytvořím grafický návrh a poté ho převedu do responzivní [17] webové
stránky. Využiji jazyka HTML [54].

3.2 Wireframe a grafický návrh

Jeden z častých způsobů, jak vytvářet návrh uživatelského rozhraní je tvorba
drátového modelu tzv. wireframe. Jedná se o model uživatelského rozhraní, kde
je kladen důraz zejména na rozmístění a velikost jednotlivých elementů. Při
návrhu wireframe se úplně zanedbává grafická stránka, protože ruší a může
návrh negativně ovlivnit. Jakmile je wireframe dokončen, vytvořím na jeho
základě grafický návrh rozhraní mobilní aplikace, administrační rozhraní a
webovou preztanci produktu.

3.2.1 Mobilní aplikace

Jak wireframe, tak design by se měl striktně řídit dle guidelines pro konkrétní
platformu. V návrhu jsem se řídil iOS Human Interface Guidelines [18], což
je oficiální příručka pro tvorbu uživatelského rozhraní iOS aplikací. V návrhu
aplikace jsem dbal na tato pravidla:

• Minimální velikost touch prvků je 44x44 bodů

• Výška navigation baru [19] je 88 bodů

• Velikost fontu by nikdy neměla být menší než 11 bodů

• Řez fontu by měl být vždy medium či regular

• Aplikace by měla používat pouze jeden druh fontu, protože více fontů
může působit roztříštěně a nedbale.
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3. Návrh

Návrh uživatelského prožitku a designu je v bakalářské práci stěžejní zejména
u mobilní aplikace, protože ji vidí koncový uživatel. Při tvorbě návrhu jsem
dbal na jednoduchost a řídil se heslem: „Design není dokonalý tehdy, když už
není co přidat, ale tehdy, když již není co odebrat.“ [20]. Pro jednoduchost
má aplikace pouze 4 obrazovky. Profil restaurace, zobrazení speciální nabídky
a zobrazení jídelního lístku.

Profil restaurace je první obrazovka, kterou uživatel uvidí po otevření push
notifikace od beaconu. Hlavním vizuálním prvkem je fotografie, která zároveň
tvoří pozadí profilu. Fotografie by měla být z interiéru podniku, aby uživateli
dovolila nahlédnout do podniku bez nutnosti vstupovat. Nadpis navigation
baru je využit pro název restaurace. V profilu restaurace se zobrazují také
tagy, které přibližují styl, kuchyni a parametry restaurace. Dalším prvkem je
stručný popis restaurace. Na této obrazovce je možné provést 2 akce. Stisk-
nutím tlačítka Akce se uživateli zobrazí dialogové okno s názvem Speciální
nabídka. Speciální nabídku může uživatel uplatnit ukázáním této obrazovky
uvnitř podniku.

Druhým tlačítkem s názvem Nabídka se uživatel dostane na obrazovku
Menu, což jsou jednotlivé sekce nabídky jídel. Po zvolení sekce se uživateli
zobrazí poslední obrazovka, kde může vidět položky obsažené v sekci. Aplikace
využívá základního stavebního iOS prvku, navigation baru a tableview [21]. Pro
uživatele je tento způsob navigace známý, protože je využíván mnoho dalšími
aplikacemi, včetně celého operačního systému iOS. Na obrázku 3.3 je zobrazen
wireframe a design obrazovky detailu restaurace. Zbylé obrazovky se nachází
v dodatku.

3.2.2 Administrační rozhraní a webová prezentace

Wireframe administračního rozhraní a grafický návrh webové prezentace se
nachází v dodatku. Vzhled administračního rozhraní bude realizován pomocí
již existujícího frameworku. Není tedy nutné vytvářet pro tuto komponentu
grafický návrh.
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3.2. Wireframe a grafický návrh

(a) Profil restaurace (b) Jídelní lístky restaurace

Obrázek 3.3: Wireframe a design obrazovky detail restaurace.
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Kapitola 4
Implementace administračního

rozhraní

V této části se zaměřím na implementaci administračního rozhraní a jeho
komunikaci s mobilní aplikací. Nejdříve krátce popíši základy Ruby on Rails.

4.1 Úvod do Ruby On Rails

Filozofie vývoji webových aplikacích v Rails se řídí třemi základními principy.

DRY(Don’t repeat yourself) je způsob vývoje software, který říká, že
data jsou strukturovaná tak, aby se v aplikaci nacházela právě na jednom
místě. Tím, že vývojář nebude psát duplicitní informace, bude kód lépe udr-
žitelný, rozšiřitelný a bude obsahovat méně chyb. [22]

Convention over Configuration je myšleno, že programátor by se měl
ve většině případů řídit konvencí Rails místo řešení problému prostřednictvím
specifikování konfiguračního souboru. [23]

Model-View-Controller je softwarová architektura, která aplikaci roz-
děluje na 3 základní komponenty. Datový model (Model), uživatelské roz-
hraní(View) a řídící logika (Controller). Tyto komponenty jsou na sobě mi-
nimálně závislé. V Rails aplikaci jsou příchozí požadavky nejprve odeslány
Routeru [24], který zjistí, kam požadavek směřuje a jakým způsobem by měl
být zpracován. Router má tedy za úkol zjistit, jaká akce (pojmenování me-
tody třídy v Rails) konkrétního controleru by se měla spustit. Tato akce může
zpracovávat data v samotném požadavku, může komunikovat s modelem a
spouštět další akce. Často také akce připraví data pro View, který je zobrazí
uživateli.

Mějme situaci, kdy uživatel vytvořil v administračním rozhraní restau-
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4. Implementace administračního rozhraní

raci a nyní chce změnit její stručný popis. Uživatel klikne na tlačítko Upravit
restauraci, které odkazuje zpět do naší aplikace pomocí url [25] požadavku
http://restaurant/123/edit. Číslo 123 v url označuje identifikátor restau-
race, která má být upravena. Jakmile Router obdrží tuto url, zpracuje jí po-
mocí syntaktického analyzátoru. Po zpracování tohoto požadavku tak ví, že
má spustit akci s názvem edit s parametrem 123 v controleru s názvem Re-
staurant.

Akce edit v controleru Restaurant požádá Model o informace restaurace
s id 123. Jakmile obdrží potřebná data, a odešle je do View. View se pak
postará o zobrazení formuláře uživateli a jeho naplnění daty, které obdržel od
controleru. Tento proces je znázorněn graficky na obrázku 4.1.

Obrázek 4.1: Grafické znázornění procesu zpracování požadavku v Rails apli-
kaci

V tabulce 4.1 je pro přehled popsána základní adresářová struktura Rails
aplikace.

4.2 Datový model
Datový model se skladá z Entit. Každá entita může mít více atributů a jednot-
livé entity mezi sebou mají určitý vztah. Entita v datovém modelu reprezentuje
objekt z reálného světa.

4.2.1 Popis entit

Restaurants: Do systému lze přidat více restaurací. Každá restaurace má
svůj název, popis, fotografii, otevírací dobu, adresu, měnu a tagy. Každá re-
staurace je propojena s jedním Bluetooth beaconem. Ten se přiřadí k restau-
raci zadáním atributu beacon_id.
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4.2. Datový model

Adresář
/Soubor Využití

app/ Obsahuje controllery, modely, views, helpery, mailery a assety celé aplikace.
bin/ Obsahuje Rails skripty, které slouží ke spuštění aplikace.
config/ Obsahuje konfigurační soubory routování, databáze, konzole a další.
db/ Obsahuje současné databázove schéma a databázové migrace.
Gemfile Tento soubor umožňuje nainstalovat Gemy - pluginy třetích stran.
lib/ Obsahuje rozšiřující moduly pro aplikaci.
log/ Obsahuje logy aplikace.
public/ Jedinný adresář, který je veřejný. Obsahuje statické soubory.
test/ Obsahuje soubory potřebné k testování aplikace.
tmp/ Obsahuje dočasné soubory (cache, soubory session, pid).
vendor/ Obsahuje kód třetích stran.

Tabulka 4.1: Tabulka popisující základní adresářovou strukturu Rails aplikace.

Menus: Entita Menu představuje jídelní lístek restaurace. Každá restau-
race může mít více menu. Ovšem pouze jedno menu může být veřejné. Toto
menu se zobrazí uživateli mobilní aplikace. Zda-li je menu veřejné určuje atri-
but public.

Sections: Každé menu může mít několik sekcí. Správce si tak může menu
strukturovat, jako v papírovém jídelním lístku. Do sekcí pak patří jednotlivé
položky a může jich být více. Každá sekce má název a pořadí v rámci menu.
Pomocí atributu public, lze sekci skrýt. Skrytí určité sekce slouží k tomu,
když například již neplatí denní nabídka.

Items: Každá položka náleží nějáké sekci a má svůj název, popis a cenu.
Jelikož s cenami v aplikaci ani na serveru nebudeme dělat žádné matematické
operace, postačí nám string jako datový typ. Dalším důležitým atributem je
position. Určuje pořadí jednotlivých položek v rámci sekce.

Open hours: Tato entita představuje otevírací dobu v jeden den a je ve
vztahu N:1 s entitou restaurace. Znamená to, že restaurace může mít různou
otevírací dobu v různý den. Tato reprezentace otevírací doby má výhodu, že
lze definovat i přestávku na oběd pomocí dvou oddělených otevíracích dob v
jeden den. I přesto, že v mobilní aplikaci otevírací dobu zobrazovat přímo ne-
budeme. Server bude odesílat data, o restauraci jen tehdy, když bude otevřená.

Actions: Entita Action představuje speciální nabídku. Restaurace je s
entitou Actions ve vztahu 1:N. Znamená to, že restaurace může mít mnoho
speciálních nabídek. Pouze jedna nabídka může být veřejná, která to je, určuje
atribut public.
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4. Implementace administračního rozhraní

4.2.2 Schéma datového modelu

Schéma datového modelu je důležitou součástí návrhu. Ukázalo se velice uži-
tečné při implementaci datové vrstvy v Rails.

restaurants

id INT

name VARCHAR(45)

description VARCHAR(45)

photo VARCHAR(255)

currency VARCHAR(45)

public BOOL

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

address_id INT

Indexes

tags

id INT

title VARCHAR(45)

Indexes

addresses

id INT

street VARCHAR(45)

city VARCHAR(45)

post_code VARCHAR(45)

Indexes

PRIMARY

restaurants_have_tags

restaurant_id INT

tag_id INT

Indexes

open_hours

id INT

day_of_week INT

time_open TIME

time_closed TIME

restaurant_id INT

Indexes

items

id INT

name VARCHAR(255)

description VARCHAR(…

price VARCHAR(45)

position INT

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

section_id INT

Indexes

sections

id INT

name VARCHAR(45)

position INT

public BOOL

created_at DATETIME

updated_at DATETIME

menu_id INT

Indexes

menus

id INT

name VARCHAR(45)

public BOOL

updated_at DATETIME

created_at DATETIME

restaurant_id INT

Indexes

actions

id INT

title VARCHAR(45)

public BOOL

updated_at DATETIME

created_at DATETIME

restaurant_id INT

Indexes

Obrázek 4.2: Schéma datového modelu
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4.2. Datový model

4.2.3 Object-relational mapping

V bakalářské práci jsou veškerá potřebná data ukládána v relační databázi.
Pokud by bylo do databáze přistupováno z controleru pomocí SQL kódu,
nastal by problém míchání řídící logiky a přístupu do databáze. Aplikace by
se tak v budoucnu stala velice těžko udržitelná a rozšiřitelná. Proto k přístupu
do databáze využijeme Object-relational mapping (ORM) [26], což je způsob
mapování Rails objektů na tabulky v relační databázi. Interakce aplikace s
databází tak probíhá prostřednictvím objektů tříd Rails, kterými je relační
databáze obalena. Nikdy však aplikace nekomunikuje s databází přímo. Tento
způsob umožňuje přístup do databáze bez nutnosti psát SQL kód v controleru.

Mějmě tabulku v databázi s názvem items. Tabulka items obsahuje všechny
položky ve všech menu naší aplikace. V naší Rails aplikaci pak budeme mít
třídu Item. Řádky v databázové tabulce pak odpovídají objektům třídy Item.
Konkrétní řádek tabulky items je tedy reprezentován objektem třídy Item.
Atributy objektu Item pak reprezentují jednotlivé sloupce tabulky items.

Pomocí metod objektů, které obalují tabulky můžeme v databázi provádět
operace. Následující kód najde v databázi restauraci s konkrétním id specifi-
kovaném v url a vymaže ji. Dále přesměruje uživatele na seznam restaurací
a zároveň předá zprávu o úspešném vymazání do View, který zobrazí zprávu
uživateli.

class RestaurantsController < ApplicationController
def destroy

@restaurant = Restaurant .find( params [:id])
@restaurant . destroy ()
redirect_to restaurants_path ,

notice : ( @restaurant .name + " deleted !")
end

end

4.2.4 Active Record

Active record [26] je vrstva ORM, kterou poskytuje Rails. Striktně se řídí stan-
dartem ORM modelu, mapuje tabulky na třídy, řádky na objekty a sloupce
na atributy objektů. Kromě vykonávání databázových operací můžeme pomocí
Active Record v Rails:

• Reprezentovat modely a jejich data.

• Reprezentovat vztahy mezi modely a jejich daty.

• Reprezentovat dědičnost mezi modely.

• Validovat modely předtím než jsou uloženy do databáze.
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4. Implementace administračního rozhraní

V následujícím kódu reprezentujeme databázové tabulky restaurants a
actions třídami Restaurant a Action (třída Action reprezentuje speciální na-
bídku). Uvnitř těchto tříd specifikujeme dodatečné informace. Vztah 1:N mezi
restaurací a akcí (restaurace může mít více akcí) jsou definovány klíčovými
slovy has_many a belongs_to. Zde je zároveň místo, kde se v Rails provádí
validace dat před jejich uložením do databáze. Rails umožňuje přidávat již za-
budovaná validační pravidla. Pokud je třeba, vývojář má také možnost napsat
si svá. V následujícím kódu zajistíme, aby každá restaurace uložená v data-
bázi měla jméno, popis a měnu. Zároveň omezujeme délky některých atributů
pomocí parametru :length. Podobnou validaci provádíme u modelu Action.
Chceme, aby atribut :title třídy Action nepřesahoval 30 znaků.
class Restaurant < ActiveRecord :: Base

has_many :actions , dependent : : destroy
validates :name , : description , :currency , : presence => true
validates : description , : length => { : maximum => 75 }
validates :name , : length => {: maximum => 32}
validates :beacon_id , : uniqueness => true

end

class Action < ActiveRecord :: Base
belongs_to : restaurant
validates :title , : presence => true
validates :title , : length => { : maximum => 30}

end

Následující kód ukazuje, vytvoření vlastní validace. Chceme zajistit, aby
každý objekt typu Section obsahoval alespoň jednu položku. Metoda s ná-
zvem must_be_number zase kontroluje, zda-li je atribut price objektu typu
Item číslo s plovoucí desetinnou čárkou. Pokud uživatel ve formuláři zadá do
pole price něco jiného než číslo, do hashe [27] errors přidáme chybové hlášení
pro klíč :item. Do hashe errors pak můžeme přistoupit ve View a zobrazit
tuto chybu uživateli přímo ve formuláři.
class Section < ActiveRecord :: Base

validate : must_have_items
validate : must_be_number
def must_have_items

if items.empty?
errors .add (:base , ’must have at least one item ’)

end
end

def must_be_number
items.each do |item|

if !item.price. is_number ?
errors .add (:item , ’price must be numeric ’)

end
end

end
end
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Tento způsob validací má nevýhodu v tom, že chyby se projeví až po ode-
slání požadavku na server. Proto se často využívá validace pomocí Javascriptu
[28] přímo na straně klienta. Uživatel tak vidí chyby ve formuláři ještě před
jeho odesláním na server. Tento způsob se nikdy nepoužívá samostatně, ale
vždy v kombinaci se serverovými validacemi. Je to proto, že uživatel s vypnu-
tým Javascriptem by mohl na server odeslat data, která neprošla validací.

4.2.5 Migrations

Migrace jsou jednou z funkcí Active Record a napomáhají při vývoji data-
bázového schéma. Databázové schéma lze vytvářet a upravovat pomocí jed-
noduchých příkazů. Vývojář tak není nucen psát SQL kód při každé změně
struktury databáze. Schéma databáze je zaznamenáno pomocí posloupnosti
jednotlivých migrací. Schéma databáze je ze začátku vývoje prázdné a každá
migrace je novou verzí databáze. Pomocí migrace lze přidávat, upravovat nebo
odebírat tabulky, sloupce nebo řádky v databázi. Výhodou migrací je, že je
možné se kdykoliv vrátit zpět v historii k určité verzi databáze. Active Record
automaticky upravuje soubor db/schema.rb tak, aby souhlasil s posloupností
migrací.

Největším benefitem migrací je, že fungují nezávisle na typu databáze. Při
vývoji na lokálním serveru jsem využil MySQL [29] databázi. Pro ulehčení
procesu uvedení aplikace do ostrého provozu jsem zvolil službu Heroku [30].
Heroku však vyžaduje PostgreSQL [31] databázi. Díky migracím stačilo změnit
adaptér databáze z MySQL na PostreSQL v konfiguračním souboru. V násle-
dujícím kódu je jedna z migrací aplikace. Slouží ke tvorbě databázové tabulky
items. Po vytvoření items přidá sloupce :name, :description,:position,
:public. Klíčového slovo :belongs_to nastaví vztah s tabulkou sections. Klí-
čové slovo timestamps přidá sloupce created_at a updated_at.

class CreateItems < ActiveRecord :: Migration
def change

create_table :items do |t|
t. string :name
t. string : description
t. string :price
t. integer : position
t. boolean : public
t. belongs_to : section , index:true

t. timestamps null: false
end

end
end
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4.3 Routing

Jak bylo již zmíněno, Router v Rails aplikaci zpracovává url a na jeho základě
spustí potřebnou akci v controleru. Následující kód v config/routes.rb uka-
zuje routování v naší aplikaci.
Rails. application . routes .draw do

resources : restaurants
resources :menus
resources : actions

#get items from beacon id specified in url
get ’api/ restaurants /: beacon_id ’ , to: ’restaurants #

restaurant_from_beacon_id ’
get ’api/menus /: beacon_id ’, to: ’menus# menu_from_beacon_id ’
get ’api/ actions /: beacon_id ’, to: ’actions #

action_from_beacon_id ’
end

Místo toho abychom vytvářeli pro každou akci v controleru cestu zvlášť,
využijeme klíčového slova resource. To automaticky vytvoří cesty pro akce
index, show, new, edit, create, update and destroy a tyto akce namapuje
na HTTP požadavky. Dle konvence Rails je každá akce zároveň mapována na
jednotlivé CRUD [32] operace v databázi. Viz tabulka 4.2. Pomocí klíčového
slova get nastavíme vlastní cestu a namapujeme na příslušnou akci pomocí
klíčového slova to:. Toho je využito v akcích API, kdy je třeba, aby odpověd
byla ve formátu JSON [33]. Ta je pak dále zpracovávána mobilní aplikací.

HTTP Cesta Controler#akce Funkce
GET /restaurants restaurants#index Zobrazí seznam všech restaurací
GET /restaurants/new restaurants#new Zobrazí formulář nové restaurace
POST /restaurants restaurants#create Vytvoří novou restauraci
GET /restaurants/:id restaurants#show Zobrazí určitou restauraci
GET /restaurants/:id/edit restaurants#edit Zobrazí formulář úpravy restaurace
PUT /restaurants/:id restaurants#update Upraví určitou restauraci
DELETE /restaurants/:id restaurants#destroy Vymaže určitou restauraci

Tabulka 4.2: Tabulka popisující routování pomocí resource.

4.4 Action Controller

Action Controller (někdy jen Controller) je „C“ v archituktuře MVC. Con-
troller je Rails třída, která dědí od třídy ApplicationController a má me-
tody, které nazýváme akce. Poté co aplikace obdrží požadavek a Router ho
zpracuje, Rails vytvoří instanci controleru a spustí potřebnou akci.
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V následujícím kódu akce create v controleru MenusController vytvoří
menu, které uživatel zadal do formuláře v uživatelském rozhraní, přiřadí ho k
příslušné restauraci a požádá Model o uložení menu do databáze. Při úspěchu
uživatele přesměruje na detail restaurace a zobrazí hlášení o úspěšném uložení
restaurace. Při neúspěchu vytvoří nový formulář.

class MenusController < ApplicationController

def create
res = Restaurant .find( params [: restaurant_id ])
@menu = res.menus.build( menu_params )

if res.save
redirect_to restaurant_path (res), notice : ( menu_params [:

name] + " was succesfully created ")
else

render "new"
end

end

Symbolem @ se deklaruje instanční proměnná a využívá se k předávání dat
do View.

4.5 Action View

Action View (někdy jen View) zastupuje „V“ v architektuře MVC. View v
Rails má za úkol zobrazovat data uživateli. Data která mají být uživateli
zobrazena, jsou obsažena v odpovědi, kterou View obdržel od Controlleru.
V Rails existuje pro každý controler adresář, který je umísteň v app/views.
Tento adresář obsahuje šablony ve formátu html.erb, které jsou propojeny s
příslušným controlerem. Tyto šablony se využívají k zobrazení dat uživateli a
každá šablona náleží příslušné akci v controleru. Když tak například uživatel
klikne na tlačítko Zobrazit restauraci, v controleru restaurant se spustí akce
show, která vyrenderuje šablonu /app/views/restaurant/show.html.erb.

4.5.1 Embedded Ruby

Embedded Ruby (ERB) [34] je šablonovací systém, pomocí kterého se zobra-
zují data uživateli. Jedná se o HTML, ve kterém je možné spustit Ruby kód.
Embedded Ruby šablony mají příponu html.erb. Kód Ruby je v šablonách
možno zapsat dvěma způsoby. Jeden slouží ke spuštění kódu, který nic ne-
vrací (podmínky, cykly, atd.) a druhý slouží ke zobrazení toho co Ruby kód
vrátí. Následující kód slouží ke zobrazení názvu a obsahu menu. Pomocí dvou
vnořených cyklů iterujeme přes všechny sekce a položky jednoho menu. V
každé iteraci vypíšeme název, popis a cenu položky.
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<h1 ><%= @menu.name %></h1 >
<ul >

<% @menu. sections .each do | section | %>
<li >

<h3 ><%= section .name %></h3 >
<ul >

<% section .items.each do |item| %>
<li >

<dl >
<dt >Name </dt >
<dd > <%= item.name%> </dd >

<dt > Description </dt >
<dd > <%= item. description %> </dd >

<dt >Price </dt >
<dd > <%= item.price%> </dd >

</dl >
</li >
<%end%>

</ul >
</li >

<% end %>
</ul >

Pomocí Embedded Ruby je také možné zobrazit uživateli formuláře, slou-
žící k úpravě dat v administrační rozhraní. Následující kód zobrazí formulář
pro tvorbu nové speciální nabídky. Po odeslání formuláře se spustí akce save
controleru action a speciální nabídka se uloží do databáze.
<div >

<%= form_for @action do |f| %>

<%= f.label :title , class: "col -md -2 control -label" %>
<%= f. text_field :title , placeholder : "Enter the action title

" %>

<%= f.label " Visibility " %>
<%= f. check_box : public %> Public

<%= f. submit "Save", class: ’btn btn -success ’ %>

<% end %>
</div >

4.5.2 Bootstrap 3

Bootstrap [35] je nepopulárnější HTML, CSS [55] a Javascript framework pro
vývoj responzivních, mobile-first [36] projektů na webu. Vzhledem k tomu,
že počet uživatelů administrace oproti mobilní aplikaci nebude zdaleka tak
vysoký, postačí nám k vybudování uživatelského rozhraní tento framework.
Bootstrap instalujeme do Rails jako Gem balíček. V souboru Gemfile přidáme
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řádek gem bootstrap a v konzoli spustíme příkaz bundle, který Bootstrap
nainstaluje. Bootstrap poskytuje rozhraní pro tvorbu responzivních prvků. A
to zejména formulářů, tabulek, tlačítek a navigace. Využívání bootstrapu pro-
bíhá prostřednictvím přidáváním tříd jednotlivým HTML elementům. Pokud
například elementu <a> přidáme Bootstrap třídu btn, vytvoříme tlačítko.

4.6 API
Application programming interface (API ) je část systému, pomocí které pro-
bíhá komunikace serveru a mobilní aplikace. V aplikaci využijeme architekturu
známou pod pojmem REST [7]. Jedná se o architekturu rozhraní, která umož-
ňuje snadný přístup k datům. REST implementuje 4 základní metody, POST,
GET, PUT, DELETE. V naší aplikaci bude implementována pouze metoda
GET. Ostatní metody nebudou potřeba. Princip fungování spočívá v tom, že
aplikace odešle požadavek obsahující beacon_id a jakmile ho server obdrží,
odešle relevantní odpoveď ve formátu JSON. Z návrhu uživatelského rozhraní
mobilní aplikace plyne, že budou existovat 3 typy požadavků.

• Požadavek na základní informace o restauraci na základě získaného beacon_id.

• Požadavek na speciální nabídku restaurace na základě získaného beacon_id.

• Požadavek na menu restaurace na základě získaného beacon_id.

Pokud bychom všechny požadavky sloučili do jednoho, docházelo by ke
zbytečnému stahování dat a tím pádem ke zpomalení načítání obsahu. Kdyby
chtěl uživatel vidět jen speciální nabídku, aplikace by stahovala ostatní data
zbytečně. Následující kód je akce v ApiController, která na základě beacon_id
specifikovaném v url odešle do šablony základní informace o restauraci (název,
tagy, popis, adresu a fotografii). Ke každé fotografii je třeba vytvořit odkaz,
ze kterého ji mobilní aplikace může stáhnout.

class ApiController < ApplicationController

# retrieves a restaurant from beacon_id specified in url
def restaurant_from_beacon_id

@restaurant = Restaurant .where( beacon_id : params [: beacon_id
]).first

@tags = Array.new

# make only array with values from tags to send to api
@restaurant .tags.each do |tag|

@tags << tag.title
end

#build photo url
@photo_url = request . protocol + request . host_with_port +

@restaurant .photo.url
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#build address string
@address = @restaurant . address . street + "," + @restaurant .

address . post_code .to_s + " " + @restaurant . address .city
end

end

Šablony ze kterých k těmto datům přistupujeme nejsou standartní ERB
šablony. Jedná se však o šablony s příponou json.builder a slouží k vytváření
JSON odpovědí. Tyto šablony jsou umístěné stejně jako ty standartní v adre-
sáři app/views/jmenoControleru. Oproti ERB šablonám je rozdíl v syntaxi.
V předchozím kódu máme akci restaurant_from_beacon_id, k této akci pří-
sluší šablona app/views/api/restaurant-from-beacon-id.json.builder.
Data ze šablony odesíláme pouze tehdy, když je restaurace veřejná. Příklad
vytváření šablony je v následujícím ukázce.

if @restaurant . public ?
json.name @restaurant .name
json.desc @restaurant . description
json.photo @photo_url
json. currency @restaurant . currency

json.tags do
json.array ! @tags

end

json. address @address
else

json.null
end

Následující ukázka je příklad již vyrenderované odpovědi ve formátu JSON.
Toto je odpověd, kterou obdrží mobilní aplikace po odeslání požadavku na
základní informace o restauraci na základě získaného beacon_id. Odpověď je
pak dále zpracována mobilní aplikací uložením dat do objektů. Více o tomto
procesu je napsáno v následující kapitole.
{

"name ":" Bruxx",
"desc ":" The best seafood around . Mussels from the nord see

fresh to your table .",
"photo ":" http :// my.url/ uploads / restaurant /photo /6/ cover_photo .

jpg",
" currency ":" CZK",
"tags ":[" seafood "," mussels "," bruxx "],
" address ":"I.P Pavlova ,150 Prague "

}
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Kapitola 5
Implementace mobilní aplikace

V následující kapitole popíši implementaci mobilní aplikace na platformě iOS.
Vysvětlím, jak funguje komunikace s API, které bylo popsáno v předchozí
kapitole. Dále se zaměřím na komunikaci aplikace s beacon zařízením pomocí
Bluetooth.

5.1 Úvod do iOS

iOS je mobilní operační systém vyvinutý společností Apple. Je to platforma
určená výhradně pro Apple zařízení iPad, iPhone a iPod touch. [36] Je to
druhý nejpoužívanější systém pro mobilní telefony na světě. Viz obrázek 5.1

Obrázek 5.1: Podíl na trhu OS pro chytré telefony [37]
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Aplikace pro iOS se vyvíjí v jazyce Objective-C [56] nebo Swift [57]. Po-
užil jsem jazyk Objective-C, protože vychází z nízkoúrovňového jazyka C, se
kterým mám zkušenosti. Narozdíl od C je však Objective-C objektově orien-
tovaný jazyk. Aplikace je vytvořená za pomocí Objective-C frameworku Cocoa
Touch [58]. Stejně jako Ruby on Rails, tak se i Cocoa Touch řídí architekturou
MVC a skládá se z několika dalších frameworků. Framework UIKit [59] slouží
k tvorbě základní infrastruktury a grafického rozhraní aplikace. Poskytuje také
podporu pro zpracovávání dotykových událostí.

Dalším důležitým frameworkem je Core Location [38], který je součástí
frameworku Core Services [60] a slouží k určování lokace a směru. Využívá
GPS, GSM signál, Wi-Fi a Bluetooth k zjištění polohy uživatele. Zejména ale
poskytuje podporu pro monitorování regionů na základě Bluetooth beaconů,
kterou budeme využívat.

Aplikaci jsem vyvíjel v prostředí Xcode 6 [39] od Apple. Výhodou jsou in-
teraktivní ladící nástroje, automatické doplňování syntaxe a integrovaná pod-
pora verzovacích systémů. Pro tento projekt jsem použil verzovací nástroj Git
[40]. Ten umožňuje postupně ukládat postup při vývoji a pokud je třeba, lze
se vrátit zpět. Další oblíbenou funkcí prostředí Xcode je Interface Builder [41].
Jedná se o nástroj pomocí kterého lze vytvářet jednoduchá grafická rozhraní
bez psaní kódu. Při vývoji projektu nebyl Interface Builder využit na dopo-
ručení od vedoucího a také kvůli větší kontrole nad vytvářením uživatelského
rozhraní.

5.1.1 Architektura Cocoa Touch Aplikace

Podobně jako Ruby on Rails se Cocoa Touch aplikace řídí návrhovým vzorem
Model-View-Controller. V Cocoa Touch Model nemůže přímo komunikovat s
View, což je rozdíl od běžného MVC. Výhodou návrhové vzoru MVC v Cocoa
Touch je znovupoužitelnost a rozšířitelnost jednotlivých komponent aplikace.
Princip fungování je založen na notifikacích. Model notifikuje Controller při
jakékoliv změně dat a Controller následně změní data v uživatelském roz-
hraní. Jakmile uživatel provede interakci v uživatelském rozhraní, Controller
je notifikován. Poté může upravit stávající data v Modelu nebo může vyslat
požadavek o nová data. Toto je vyjádřeno graficky na obrázku 5.2.

V ideálním případě by měl být View čistě nezávislý na Modelu. Je to
výhodné hlavně díky znovupoužitelnosti a rozšířitelnosti. Pokud View nezávisí
na konkrétní implementaci Modelu, může být využit v souvislosti s jiným
Modelem a jinými daty. Pokud bychom chtěli do budoucna přidat možnost
placení objednávek, přidáme pouze další View a upravíme Model. Stejně tak
pokud bychom chtěli v jiném projektu využít datový model profilu restaurace,
nebyl by to problém.
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Obrázek 5.2: MVC diagram Cocoa Touch aplikace [42]

5.1.2 Automatic Reference Counting

ARC [43] je nástroj, který Objective-C využívá pro správu a trackování paměti
v aplikacích. Ve většině případů to pro programátora znamená, že se nemusí
o uvolňování paměti starat. ARC automaticky uvolňuje pamět instancí tříd,
které již nejsou potřeba. ARC se týká pouze instancí tříd. Pokaždé když je
vytvořena nová nová instance třídy, ARC alokuje část prostoru v paměti pro
uchování dat této instance. Tato data uložené v paměti obsahují informace o
typu a obsahu instance. Jakmile instance již není potřeba, ARC uvolní pamět,
kterou tato instance využívá, aby mohla být využita jinou částí aplikace. Toto
zajistí, aby instance tříd nezabíraly místo v paměti ve chvílí, kdy jich již není
potřeba.

Kdyby však ARC uvolnilo paměť pro instanci, kterou by aplikace využí-
vala, nebylo by možné volat metody instance či přistupovat k proměnným.
Při pokusu o přístup k instanci by aplikace zřejmě přestala fungovat. K tomu
aby tato situace nenastala, ARC ví kolik atributů, konstant a proměnných
aktuálně ukazuje na jednotlivé instance tříd. ARC nikdy neuvolní pamět in-
stance třídy, pokud na ní existuje alespoň jeden aktivní ukazatel. Aby toto
bylo možné, pokaždé když přiřadíme instanci třídy atribut, konstantu nebo
proměnnou, využíváme pevného ukazatele (strong reference). Nazýváme ho
pevný, protože po dobu, co ukazuje na instanci ji není možné uvolnit.

5.1.3 Vlákna

Pomocí vláknového programování je možné vykonávat operace na pozadí.
Téměř každá složitější aplikace vláken využívá, protože by jinak nebylo napří-
klad možné najednou stahovat data z internetu a prohlížet webovou stránku.
I v této aplikaci je síťová komunikace odsunuta na pozadí. O vlákna se v
iOS stará Grand Central Dispatch [44], což je technologie vyvinutá společ-
ností Apple. GCD rozdělí operace do front, které jsou postupně zpracovávány
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jednotlivými vlákny v závislosti na dostupném výpočetním výkonu. GCD vy-
užívá nízkoúrovňových funkcí pro operace s vlákny, ale programátor se jimi
zabývat nemusí. Vytváření a přiřazování operací pomocí GCD je oproti tradič-
nímu vytváření vláken velice úsporné. Společnost Apple říká, že stačí pouze 15
instrukcí k přiřazení operace do fronty v GCD, zatímco při vytváření vláken
běžným způsobem by bylo potřeba několik stovek instrukcí.

5.1.4 CocoaPods

Podobně jako Gemfile v Rails je CocoaPods [61] se svým Podfile pohodlný
způsob, jak do iOS projektu přidat externí knihovny. Jedná se o OpenSource
software napsaný v Ruby. Tento dependecy manager funguje jak pro Swift,
tak pro Objective-C. Díky podpoře příkazové řádky je přidání nové knihovny
do projektu rychlé a jednoduché.

5.2 Model

Model zahrnuje data související s aplikací a definuje způsob manipulace a
zpracování dat. Modelem naší aplikace budou informace o restauraci, speciální
nabídka a menu. Jelikož v aplikaci nebude třeba ukládat velké množství dat
a ani nebude potřeba ukládat data po vypnutí aplikace, bude nejlepší využít
tříd frameworku Foundation. Poté co se aplikace dostane do blízkosti beaconu,
odešle požadavek s jeho ID na server. Jakmile obdrží odpověď ve formátu
JSON, naplní pomocí externí knihovny JSONModel [45] příslušné objekty. V
následujícím kódu je ukázána reprezentace modelu RestaurantModel pomocí
tříd frameworku Foundation.

# import " JSONModel .h"

@interface RestaurantModel : JSONModel

@property (nonatomic , strong ) NSString *name;
@property (nonatomic , strong ) NSString *desc;
@property (nonatomic , strong ) NSString * photoUrl ;
@property (nonatomic , strong ) NSArray *tags;
@property (nonatomic , strong ) NSString * address ;
@property (nonatomic , strong ) NSString * currency ;

@end

V případě potřeby persistentního ukládání dat je vhodnější použít fra-
mework Core Data v kombinace s databází SQLite. [46]
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5.3 View

View se v iOS stará o správnou vizuální reprezentaci dat zModelu a prvků, po-
mocí kterých uživatel aplikaci ovládá. View v naší aplikaci tvoří třídy UIView a
jejich podtřídy. V následujícím kódu je znázorněno vytvoření objektu UILabel
na obrazovce speciální nabídky. Tento kód je součástí třídy ActionView. Na-
stavíme velikost, pozici a další parametry objektu infoLabel. Pomocí metody
addSubview třídy UIView zobrazíme infoLabel ve View speciální nabídky.

CGFloat titleInset = 20;
CGRect headerFrame = [[ UIScreen mainScreen ] bounds ];
CGRect titleFrame = CGRectMake (titleInset , 23, headerFrame .

size.width -2* badgeInset -2* titleInset , headerFrame .size.
width -2* badgeInset -2* titleInset );

infoLabel = [[ UILabel alloc] initWithFrame : infoFrame ];
infoLabel .text = @"Show this screen inside to use the coupon

.";

[self addSubview : infoLabel ];

Díky rozdílným hustotám pixelů u jednotlivých zařízení Apple, je nutno
exportovat grafické assety ve více velikostech. Označují se příponami @2x a
@3x. Program pak sám zvolí vhodnou velikost.

5.4 ViewController

Controller se v Cocoa Touch aplikacích nazývá ViewController. Má za úkol
přistupovat k datům v Modelu a poskytnout tato data do View. Je to také
místo, kde se odehrává síťová komunikace s API webové aplikace a následné
plnění Modelu daty. Síťová komunikace musí probíhat na vedlejším vlákně.
Je to proto, že hlavní vlákno je určené výhradně pro operace s uživatelským
rozhraním. Pokud bychom přesunuli síťovou komunikaci na hlavní vlákno,
uživatel by nejdříve musel počkat na stažení všech dat a až poté by mohl pro-
vádět další akce. K odesílání a přijímání HTTP požadavků je využito externí
knihovny AFNetworking [47]. Tato knihovna je jedna z nejpopulárnější a je
určená jak pro iOS, tak pro Mac OS X. Práce s knihovnou AFNetworking je
rychlá. Pomocí několika řádků kódu je možné vytvořit a odeslat požadavek
GET a zároveň zároveň získat odpověď ve formátu JSON.

5.4.1 Komunikace s API

Komunikace s API administračního rozhraní pomocí AFNetworking probíhá
asynchronně, takže není nutné starat se o vlákna. Následující kód se spustí,
jakmile uživatel stiskne tlačítko pro zobrazení aktuálního menu. Pomocí třídy
AFHTTPRequestOperation aplikace odešle asynchronní požadavek obsahující
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beacon_id na server. Poté co aplikace obdrží odpoveď ve formátu JSON,
naplní MenuModel daty a zobrazí ho uživateli pomocí třídy UITableView.

NSURLRequest * request = [ NSURLRequest requestWithURL :url ];
AFHTTPRequestOperation * operation = [[ AFHTTPRequestOperation

alloc] initWithRequest : request ];
operation . responseSerializer = [ AFJSONResponseSerializer

serializer ];

[ operation setCompletionBlockWithSuccess :^(
AFHTTPRequestOperation *operation , id responseObject ) {
self.menu = [[ MenuModel alloc] initWithString : operation .

responseString error :& err ];
[self. navigationItem setTitle :self.menu.name ];
[self. tableView reloadData ];

} failure :^( AFHTTPRequestOperation *operation , NSError *error
) {
self. tableView .err = true;

}];
[ operation start ];

5.5 Bluetooth beacony v iOS

V této sekci se zaměřím na implementaci Bluetooth beaconů v iOS aplikaci.

5.5.1 EstimoteSDK

EstimoteSDK poskytuje vývojáři možnost využít Estimote beaconu ke komu-
nikaci s iOS zařízeními. Je postaveno čistě na technologii Apple Core Location
a Core Bluetooth [61] a je kompatibilní s technologií iBeacon [38]. SDK také
obsahuje několik funkčních příkladů komunikace, kterými jsem se inspiroval. V
poslední verzi 3.03 je EstimoteSDK framework a to výrazně usnadňuje insta-
laci. SDK vyžaduje iOS 7 a vyšší, protože závisí na technologii iBeacon, která
je součástí Core Location a byla poprvé představena v iOS 7. EstimoteSDK
je rozděleno na 2 části. Client a Utility.

Část Client slouží k integraci beaconů do aplikace. Obsahuje funkce na fil-
trování, vyhledávání a testování beaconů v okolí. Komponenta, kterou jsem vy-
užil se nazývá ESTBeaconManager, což je třída obalující třídu CLLocationManager,
která je součástí Core Location. Kromě možnosti detekce beaconů přidává
možnost beacony řadit či filtrovat. Funguje s objekty typu CLBeacon.

Druhá část SDK je Utility a slouží zejména ke konfiguraci beaconů. Po-
mocí utility lze nastavit proximityUUID, Major, Minor a také aktualizovat
firmware beaconu. Vše probíhá přes Bluetooth. Vzhledem k tomu, že jsem
beacon nakonfiguroval pomocí Estimote Aplikace, která je volně ke stažení v
Appstore, nebudu Utility část využívat.
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5.5.2 Regiony

V souvislosti s frameworkem Core Location a protokolem iBeacon je zmiňován
pojem beacon region [48]. Je důležité vědět, že aplikace podporující komunikaci
s beacony detekují regiony spíše než samotné beacony. Region beaconu není
definován geografickou polohou pomocí GPS dat. Je charakterizován třemi
hodnotami: proximityUUID, Major, Minor. Fyzická reprezentace regionu je
tedy okruh všech beconů v něm.

Region může bý definován třemi způsoby. Čistě pomocí proximtyUUID a
to tak, že všechny beacony se stejným proximtyUUID jsou součástí jednoho
regionu. Další možností je definovat region pomocí proximityUUID a Major
hodnoty. Tento region bude obsahovat všechny beacony, kterým nastavíme
stejné proximtyUUID a hodnotu Major. Hodnota Minor se v tomto případě
může u jednotlivých beaconů lišit a beacony budou pořád součástí jednoho
regionu. Tímto způsobem definujeme region v naší aplikaci. Každý beacon
restaurace bude mít stejné proximityUUID a hodnotu Major, jednotlivé re-
staurace budeme identifikovat pomocí hodnoty Minor.

Poslední možností jak definovat region beaconu je využít všech třech hod-
not, tedy proximityUUID, Major a Minor. V tomto případě bude region obsa-
hovat pouze pouze jeden beacon. ID beaconu musí totiž být unikátní. Toto je
zajištěno pomocí globální databáze obsahující id všech beaconů. Změna ID be-
aconu je tedy možná pouze přes webovou službu Estimote, aby bylo zajištěno,
že neexistují dva beacony se stejným id.

V EstimoteSDK, které je detailněji popsáno v další kapitole je region re-
prezentován třídou ESTBeaconRegion.

5.5.3 Ranging a Monitoring

Existují dva způsoby, jak detekovat regiony, tedy beacony v nich. Ranging
a monitoring. Monitoring [48] umožňuje odeslat push notifikaci při vstupu či
opuštění určitého regionu. Toto je klíčová funkce naší aplikace, pomocímonito-
ringu odešle uživateli notifikaci s informací, že v blízkosti se nachází restaurace
s beaconem. Největší výhodou monitoringu je, že může probíhat na pozadí a
to i v případě, že aplikace není vůbec spuštěná. Stačí mít nainstalovanou apli-
kaci a zapnutý Bluetooth. Toto je také důvod, proč uživatel musí v systému
iOS povolit přístup k jeho poloze i přesto, že aplikace není spuštěná.

Počet regionů, které je možné najednou monitorovat je v iOS omezený na
20. Počet beaconů v jednom regionu je však téměř neomezený. Proto budou
beacony všech restaurací umístěny do jednoho společného regionu.

Další způsob interakce s beaconem je ranging [48]. Slouží k měření vzdále-
nosti od beaconů v konkrétním regionu. Ranging poskytuje seznam beaconů
detekovaných v určitém regionu. Seznam je seřazený dle odhadované vzdále-
nosti beaconu od zařízení. V případě tedy, že se v blízkosti mobilního zařízení
vyskytuje více restaurací (beaconů), aplikace bude vždy pracovat s tím nej-
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blížším. Oproti monitoringu, ranging funguje pouze, když uživatel aktivně po-
užívá aplikaci. Toto znamená, že uživatel potřebuje potvrdit získávání polohy
v průběhu využívání aplikace.
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Kapitola 6
Implementace webové

prezentace produktu

Webová prezentace produktu slouží k získání nových zákazníků a uživatelů.
Obsahuje stručných popis funkcí aplikace, ukázku obrazovky, vybrané klienty
a podmínky užívání služby. K implementaci jsem využil jazyka HTML a CSS.
Web je plně responzivní, takže je čitelný na zařízeních s odlišnou šířkou ob-
razovky. Na obrázku 6.1 vidíme responzivní zobrazení na chytrém telefonu a
širokoúhlém monitoru. Tohoto efektu bylo dosaženo pomocí media queries [48]
v CSS.

Obrázek 6.1: Responzivní zobrazení webové prezentace
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Kapitola 7
Testování systému

V této kapitole se zaměřím na testování jednotlivých komponent systému.
Otestuji admninistrační rozhraní pomocí dílčích automatizovaných testů a
dále budu testovat samotné beacony. Mobilní aplikaci podrobím uživatelským
testům. Testování je velice důležitá část vývoje aplikací, pomocí testování lze
v systému odhalit případné chyby. Testování by mělo probíhat již v průběhu
vývoje. Pokud chybu objevíme později, je možné, že budeme nuceni změnit
velkou část kódu, abychom ji opravili.

7.1 Automatizované testy webové aplikace

Administrační rozhraní musí být funkční z pohledu uživatele. Je třeba otes-
tovat funkčnost dílčích částí a zkontrolovat zobrazování správných informací,
dále je třeba otestovat správnost interakce uživatele s aplikací. K testování
administračního rozhraní využiji Selenium. Jedná se o software, který zašti-
ťuje více nástrojů (SeleniumIDE, Selenium 1, Selenium 2, Selenium Grid). Pro
naší aplikaci zvolíme SeleniumIDE [49].

Jedná se o doplněk pro prohlížeč Mozilla Firefox, který má jednoduché
vývojové prostředí pro tvorbu funkčních automatizovaných testů webových
aplikací. Pomocí SeleniumIDE lze zaznamenávat různé druhy interakcí pro-
hlížeče s webovou aplikací a poté opakovaně spouštět. I přes to, že tento dopl-
něk existuje pouze pro prohlížeč Firefox, lze testy uložit ve formátu Selenese
a vyexportovat jako kód spustitelný pomocí Selenium 2. Takto můžeme stejné
testy provést ve více prohlížečích na různých platformách. Zároveň tak prove-
deme testy kompatibility aplikace.

Nejprve vytvoříme scénáře, dle kterých aplikaci budeme testovat. Poté pro
jednotlivé scénaře vytvoříme testy pomocí SeleniumIDE. Po spuštění testů po-
rovnáme výsledky testování s naším očekáváním. Pokud se výsledek shoduje s
očekáváním, označíme test za úspěšný. Všechny testy provedeme v prohlížečích
Safari a Mozilla Firefox.

41



7. Testování systému

7.1.1 Scénaře

Scénář je posloupnost operací, které uživatel může v rozhraní vykonávat. Scé-
náře by měly obsáhnout všechny důležité funkce webové aplikace. Aplikaci
budeme testovat dle následujících scénářů.

• Vytvoření nové restaurace, přidání beaconu, nastavení názvu, popisu a
dalších parametrů

• Změna beacon id u některé z již existujících restaurací

• Přidání menu včetně jeho naplnění k již vytvořené restauraci

• Přidání speciální nabídky k restauraci

• Úprava konkrétních položek menu a speciální nabídky

• Smazání konkrétních položek menu a speciální nabídky

• Smazání kompletního menu

• Smazání kompletní restaurace

7.1.2 Výsledky testování

Všechny testy dle scénářů ve všech prohlížečích byly úspěšné a v aplikaci
nebyly nalezeny žádné chyby. Na obrázku 7.1 je průběh testování v prohlížeči
Mozilla Firefox pomocí SeleniumIDE.

Obrázek 7.1: Testování v prohlížeči Mozilla Firefox pomocí SeleniumIDE
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7.2 Testování beaconů
Každý kdo s beacony někdy pracoval ví, že malá přesnost a výkyv hodnot
může být jednou z nevýhod této technologie. Rozhodl jsem se tedy podrobit
Estimote beacon několika testům. Upravil jsem testovací aplikaci, která je
součástí EstimoteSDK tak, aby se naměřené hodnoty ukládaly do souboru a
poté jsem z naměřených hodnot vytvořil grafy.

7.2.1 Přesnost vzdálenosti

V prvním experimentu jsem umístil beacon s továrním nastavení do vzdále-
nosti 1.5m od iPhone zařízení. Pomocí aplikace jsem pak po dobu 30 sekund
měřil výkyvy hodnoty accuracy, což je hodnota vzdálenosti v metrech, kterou
poskytuje Core Location API. V grafu 7.2 jsou zaznamenány výsledky měření.

Obrázek 7.2: Graf přesnosti beaconu Estimote

Z grafu je jasné, že beacon je poměrně nepřesný a naměřené vzdálenosti
nekonzistentní. I přesto, že beacon byl umístěn staticky ve vzdálenosti 1.5m,
naměřená vzdálenost byla až 7.85m. Tato nepřesnost však není velkým pro-
blémem v naší aplikaci, vzhledem k tomu, že nám jde hlavně o detekci vstupu
uživatele do regionu. Důležité je, že měření proběhlo bez výpadků signálu,
protože při výpadku signálu by aplikace beacon nemusela detekovat a uživatel
by nebyl upozorňen na restauraci v blízkosti.
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7.2.2 Rušení signálu

V dalším experimentu jsem testoval, zda-li při umístění více beaconů vedle
sebe, mohou být jejich signály vzájemně rušeny. Tato situace by mohla nastat
například v nakupních centrech, kde jsou restaurace umístěny blízko vedle
sebe. Rušení Bluetooth signálu může mít za následek [50]:

• Snížení bezdrátového dosahu mezi zařízeními

• Snížení prostupnosti dat

• Občasná nebo úplná ztráta bezdrátového připojení

V měření jsem zaznamenával hodnotu RSSI samostatného beaconu, což je síla
jeho Bluetooth signálu v decibelech, kterou poskytuje Core Location API. V
půlce měření jsem umístil do vzdálenosti 8 metrů od prvního beaconu druhý
beacon. Pokud by se hodnota RSSI v tuto chvíli výrazně změnila, mohli
bychom tvrdit, že signály beaconů mohou být navzájem rušeny. V grafu 7.3
jsou zaznamenány výsledky měření.

Obrázek 7.3: Rušení signálu dvou beaconů ve vzdálenosti 8 metrů.

Z grafu můžeme vidět, že ve chvíli přidání druhého beaconu hodnota RSSI
neklesne. Můžeme tedy tvrdit, že signál se v přítomnosti druhého beaconu
neruší. V praxi tedy není problém umístit beacony do těsné blízkosti.
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7.3 Uživatelské testování aplikace
Testování mobilní aplikace probíhalo za pomocí několika beaconů umístěných
v ruzných vzdálenostech v kancelářských prostorech. Několik uživatelů se po-
hybovalo v blízkosti beaconů a testovalo komunikaci aplikace s beacony. Záro-
veň bylo manuálně otestováno uživatelské rozhraní aplikace. Po vyhodnocení
testování byla v některých případech zjištěna delší doba odezvy při vstupu do
regionu beaconu. Tato chyba byla posléze opravena v kódu. V uživatelském
rozhraní aplikace nebyly nalezeny žádné chyby a většina uživatelů hodnotila
aplikaci jako přehlednou a uživatelsky přívětivou.
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Závěr

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit systém, která umožní uživateli prohlí-
žet aktuální jídelní lístek kavárny či restaurace, v jejíž blízkosti se nachází.
Výsledek práce hodnotím kladně, protože se mi podařilo realizovat všechny
stanovené cíle.

Po úspěšné analýze existujících řešení jsem vypracoval wireframe a gra-
fické návrhy všech komponent. Dále jsem úspěšně implementoval mobilní apli-
kaci pro operační systém iOS a zprovoznil komunikaci aplikace s Bluetooth
beaconem. Zároveň jsem vytvořil administrační rozhraní v podobě webové
aplikace, pomocí kterého lze upravovat podobu a obsah jídelních lístků zob-
razovaných uživatelem. Poslední implementovanou komponentou je webová
prezentace produktu v podobě responzivní microsite. Celý systém byl řádně
otestován. V průběhu testování nebyly zjištěny výrazné chyby a systém fun-
goval dle očekávání.

Velkým přínosem pro mě byla praktická část. Naučil jsem se vyvíjet webové
aplikace v Ruby on Rails a osvojil si základy a některé pokročilejší techniky
programování v Objective-C včetně práce s Bluetooth beacony. Práce mi také
umožnila rozšířit své schopnosti v oblasti návrhu a analýzy aplikací.

Příležitostí pro budoucí vývoj je několik. V administračním systému chybí
systém uživatelských rolí, zároveň by bylo vhodné ulehčit správcům podniků
zadávání menu do systému a to napojením systému na již existující službu. V
mobilní aplikaci by bylo možné doplnit hodnocení restaurací a jídel. Nabízí se
také možnost objednávání a placení položek z menu, to by však vyžadovalo
více beaconů a vzhledem k platbám také hlubší znalosti programování pro
iOS.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

API Application programming interface

HTTP Hypertext Transfer Protocol

RSSI Received signal strength indication

BLE Bluetooth low energy

ORM Object relation mapping

REST Represantational state transfer

API Application programming interface

UI User interface

SQL Structured query language

CRUD Create, read, update, delete

ERB Embedded ruby

IDE Integrated Development Environment

ARC Automatic reference counting

GCD Grand central dispatch

JSON Javascript object notation

SDK Software development kit

URL Uniform resource locator

CSS Cascading Styles

DSL Domain Specific Language
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B. Obrázky

Back Edit

ON

OFF

123 space return

Z X C V B N M

A S D F G H J K L

Q W E R T Y U I O P

search

22

Cancel

Label

Label

First Second Geoff Teehan

4:20 PM

4:20 PM

AKCE NABÍDKA

KAVÁRNA PIVO VÍNO ZÁKUSKY

VEGETARIÁNNEKUŘÁCKÉ

Kavárna v berlínském stylu, kde si 
můžete vychutnat nejen kávu, ale 
také chutné snídaně, sladkosti 
nebo mošty.

I need coffee

Fotografie interiéru

4:20 PM

Pro uplatnění akce
ukažte tuto obrazovku v podniku

Dnešní akce

Výborně dnes má restaurace
akci

1+1 pivo
zdarma

4:20 PM

Zpět Nabídka

Polední nabídka

Předkrmy

Hlavní jídla

Dezerty

Nápoje

4:20 PM

Zpět Dezerty

Pannacota s lesnímy plody
a mátou

Výborný italský dezert z mascarpone

100 Kč

Tiramisu 100 Kč

Klasický italský dezert s piškotem,mascarpone a
amaretem

Čokoládový fondant 100 Kč

Čokoládový fondant

Pečená zmrzlina 100 Kč

Pečená zmrzlina

Cheesecake 100 Kč

Lorem ipsum dolor sit amet, ani ame sed non 
vehicla abstinen. Lorem ipsum dolor sit amet, ani 
ame sed non vehicla abstinen. Dolor sit, ani ame 
sed non vehicla abstinen. Lorem ipsum dolor sit 
amet, ani ame sed non vehicla abstinen

Profil restaurace Nabídka

Sekce s položkami Speciální nabídka

Obrázek B.1: Kompletní wireframe mobilní aplikace
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Profil restaurace Nabídka

Sekce s položkami Speciální nabídka

Obrázek B.2: Kompletní design mobilní aplikace
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B. Obrázky

Jméno Popis Tagy Viditelnost Id beaconu Akce

NOVÁ RESTAURACE

Seznam restaurací

Burger Prague
Skvělé burgery v 
centru města

burger, burrito, tacos, nachos,
american, mexican

Veřejná 1234567890

UPRAVIT

DETAIL

SMAZAT

Wok express
Tradiční 
čínská restaurace

Noodles, chinese, pho, sushi
vietnamiese

Veřejná 2345671812

UPRAVIT

DETAIL

SMAZAT

Česká pecka
Knedlíky, omáčky
prostě hezky česky

česká, nekuřácká, svíčková
kachna

Veřejná 1203120392

UPRAVIT

DETAIL

SMAZAT

Nová restaurace

Název Zadejte název restaurace

ID beaconu Zadejte ID beaconu restaurace

Tagy Zadejte tagy restaurace

Měna Zadejte měnu restaurace

Ulice Zadejte ulici restaurace

Město Zadejte město restaurace

PSČ Zadejte PSČ restauracePSČ Zadejte PSČ restaurace

Viditelnost

Fotografie Nahrajte fotografii NAHRÁT

Popis Zadejte popis restaurace

Vytvořte novou restauraci

ULOŽIT

Obrázek B.3: Wireframe administračního rozhraní (seznam, nová) 1/2
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Název Akce

NOVÁ NABÍDKA

Speciální nabídky

1+1 pivo zdarma
UPRAVIT

SMAZAT

Ke každému obědu malé pivo zdarma
UPRAVIT

SMAZAT

Panák vodky zdarma
UPRAVIT

SMAZAT

Viditelnost

Veřejné

Neveřejné

Neveřejné

Jméno Sekce menu Viditelnost Akce

NOVÉ MENU

Menu

Jarní menu
burger, burrito, tacos, nachos,
sweets

Veřejné

UPRAVIT

DETAIL

SMAZAT

Zimní menu
caje, polevky, piva

Neveřejné

UPRAVIT

DETAIL

SMAZAT

Testovací menu
omáčky, polévky, saláty, dezerty

Neveřejné

UPRAVIT

DETAIL

SMAZAT

Restaurace > Burger Prague

Tagy burger, burrito, tacos, nachos

ID beaconu 1213123234234

Ulice Tetínská 13

Město Praha

PSČ 150 00Popis Nejlepší burgery v Praze

Burger Prague

FOTOGRAFIE

Obrázek B.4: Wireframe administračního rozhraní (detail restaurace) 2/2
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B. Obrázky

Obrázek B.5: Grafický návrh webové prezentace 1/2
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Obrázek B.6: Grafický návrh webové prezentace 2/2

63





Příloha C
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
src

design ........................ zdrojové soubory k návrhům systému
sketch..........sketch soubory k wireframe a grafickým návrhům
mysql............MySQL workbench soubory k datovému modelu

impl...................................zdrojové kódy implementace
rails....................zdrojové kódy administračního rozhraní
ios...............................zdrojové kódy mobilní aplikace

thesis ...................... zdrojová forma práce ve formátu LATEX
text ....................................................... text práce

thesis.pdf............................. text práce ve formátu PDF
thesis.ps................................ text práce ve formátu PS
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