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Abstrakt

Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci Android aplikace
pro řízení zařízení SAGE. Aplikace je navržena na základě požadavku po-
hodlnějšího ovládání zařízení SAGE oproti současným možnostem. V práci
jsou diskutovány možnosti řešení identifikovaných požadavků vyplývajících
z analýzy. Výsledkem implementační části práce je Android Manager zařízení
SAGE.

Klíčová slova Android aplikace, ovládání SAGE, REST API, HTTP, JSON

Abstract

This bachelor thesis deals with the design and implementation of an An-
droid application for managing the SAGE system. The application is designed
to match the requirement of making the management proccess more comfor-
table in comparison to the current options. This thesis discusses the soluti-
ons to the reiquirements that were identified during the analysis. The result
of the implementation phase is the Android Manager for SAGE system.

Keywords Android application, controlling SAGE, REST API, HTTP, JSON
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Úvod

O SAGELabu a systému SAGE

Laboratoř SAGElab [1] je společným pracovištěm sdružení CESNET, Fakulty
informačních technologií ČVUT a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Účelem
laboratoře je podpora výuky předmětů a výchovy odborníků v oblastech sí-
ťových technologií a multimédií a vytvoření prostředí pro výzkum a vývoj
nových síťových aplikací.

Laboratoř je využívána pro přednášky odborníků z řady oblastí výzkumu
a vývoje, kde je potřeba pracovat s vizualizacemi rozsáhlých dat, pro distanční
přednášky, pro samostatnou práci diplomantů, doktorandů a zaměstnanců
na výzkumu a vývoji v oblasti síťových a multimediálních technologií a pro spo-
lupráci s externími pracovišti v ČR i v rámci mezinárodní komunity laboratoří
s obdobným zaměřením.

Laboratoř je vybavena velkoplošným vizualizačním zařízením s vysokým
rozlišením a vysokorychlostním připojením k počítačové síti. Vizualizační za-
řízení s rozlišením 8K+ (9600 x 4320 px) je tvořeno 4x5 FullHD LCD dis-
pleji s tenkými rámečky a je řízeno softwarovým systémem SAGE (Scalea-
ble Amplified Group Environment), tj. frameworkem umožňujícím vizualizaci
a přenos rozsáhlých dat a současné zobrazení výstupů řady aplikací, které
mohou být provozovány na lokálních počítačích, na výpočetních prostředcích
e-infrastruktury CESNET nebo na počítačích vzdálených spolupracujících in-
stitucí. Vizualizační zařízení řízený systémem SAGE (dále zkráceně zařízení
SAGE) je mimo jiné využíváno studenty i pracovníky fakulty pro prezentační
činnost zahrnující práci s multimédií o vysokém rozlišení [2].

Laboratoř je dále vybavena řadou dalších prostředků pro výuku, výzkum
a vývoj v oblastech síťových a multimediálních technologií. Technické vyba-
vení bylo pořízeno z prostředků sdružení CESNET a Fakulty informačních
technologií ČVUT.
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Úvod

Motivace a cíl práce
Navzdory svému potenciálu má zařízení SAGE stále malou komunitu uživa-
telů. Současná řešení ovládání zařízení SAGE poněkud postrádá jednoduchost.
Ve většině případech potřebuje prezentující pro hladký běh své prezentace pří-
tomnost vyškoleného technika, který zajistí správné fungování zařízení SAGE.

Na základě požadavku pohodlnějšího ovládání zařízení SAGE, zaměřeno
primárně na prezentační činnost, vzniklo téma mé bakalářské práce. Cílem
práce je vytvořit aplikaci pro dotyková zařízení s operačním systémem An-
droid, která umožní uživatelům ovládat zařízení SAGE. Aplikace bude uži-
vatelům nabízet základní ovládací prvky zařízení SAGE, které zahrnují zapí-
nání a vypínání displejů vizualizačního zařízení, otvírání dostupných souborů,
spuštění systémem SAGE spustitelných aplikací, přemístění aplikačních oken
a změnu jejich velikosti, simulaci kurzoru. Současná dotyková zařízení nabí-
zejí intuitivní ovládání tzv. gesty, se kterými jsou uživatelé díky rozšířenosti
chytrých telefonů a tabletů v dnešní době dobře obeznámeni, aplikace by měla
tímto splnit vytyčený požadavek.

Vymezení cíle práce
Výsledná aplikace bude implementovat model klient - server se vzájemnou
komunikací prostřednictvím navrženého webového rozhraní. V rámci týmo-
vého projektu "SAGELab - vývoj technologií pro ovládání zařízení SAGE"
byla úloha rozdělena do více bakalářských prací. Mým úkolem je implemen-
tovat klientskou nativní Android aplikaci s důrazem na uživatelské rozhraní
a ve spolupráci s ostatními bakalanty navrhnout vyhovující REST webové roz-
hraní pro komunikaci klientů se serverem. Užší vymezení rámce práce bude
uvedeno v rozboru zadání v kapitole 1.

Struktura práce
Kapitola 1 se zabývá rozborem zadání práce. V kapitolách 2 a 3 podrobně ro-
zeberu systém SAGE, existující řešení jeho ovládání a jejich souvislosti s mojí
výslednou aplikací. Kapitola 4 obsahuje kompletní analýzu a sběr požadavků
kladených na aplikaci. Následuje kapitola 5 pojednávající o návrhu aplikace,
který vychází z předchozí analýzy. Kapitoly 6 a 7 diskutují implementaci vý-
sledné aplikace a použité nástroje pro realizaci implementace. Kapitola 8 po-
jednává o testování výsledné aplikace.
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Kapitola 1
Rozbor zadání

Práce je součástí týmového projektu SAGElab. V rámci vývoje technologií
pro ovládání zařízení SAGE (stěna dělených displejů s rozlišením 9600 x 4320
px), na jejímž vývoji spolupracuje několik bakalantů:

1. Analyzujte požadavky uživatelů a spolupracujících
bakalantů na řízení zařízení SAGE pomocí nativní Android
aplikace.

Požadavky na aplikaci budou během fáze analýzy průběžně sbírány. Nasbíraná
data budou v analýze zpracována formou funkčních a nefunkčních požadavků.
Funkcionality výsledné aplikace budou vycházet z těchto požadavků za účelem
je splnit.

2. Analyzujte technologie pro realizaci uživatelského rozhraní
správce v prostředí Android (důraz je kladen na uživatelskou
přívětivost a jednoduchost).

Dotyková zařízení jsou v současné době velmi rozšířená mezi spotřebiteli, ovlá-
dají se přímou manipulací s grafickým rozhraním pomocí tzv. gest, se kterými
je většina z nás dobře obeznámena. V práci budou analyzovány technologie OS
Android pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní a způsob jejich přímé
manipulace.

3. Navrhněte webově orientované rozhraní pro ovládání
zařízení SAGE.

Ve spolupráci s Ondřejem Brémem, který bude v rámci své bakalářské práce
"SAGELab - REST rozhraní zařízení SAGE" [3] pracovat na serverové části
aplikace, navrhnu webové komunikační rozhraní, které bude server vystavo-
vat a prostřednictvím které bude zařízení SAGE ovládán výslednou aplikací.
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1. Rozbor zadání

Zadání bakalářské práce Ondřeje Bréma přesně vymezuje technologii pro na-
vrhované komunikační rozhraní, bude se jednat o REST webové rozhraní.
Z tohoto důvodu nebudou v mé práci diskutovány jiné možné technologie
pro navrhované rozhraní.

4. Navrhněte a implementujte prototyp Android aplikace,
pomocí kterého půjde ovládat průběh prezentací na zařízení
SAGE prostřednictvím navrženého rozhraní.

Na základě analýzy požadavků a návrhu bude provedena implementace vý-
sledné aplikace. Prototyp bude svým intuitivním ovládáním a uživatelsky pří-
větivým rozhraním efektivně podporovat prezentační činnost uživatelů.

5. Řešení podrobte vhodným testům.

Aplikace bude podrobena testům. Hlavním zaměřením bude testování uživa-
telského prostředí, zda splňuje požadavky vytyčené v zadání a analýze. Jde
především o splnění kritéria intuitivního a uživatelsky přívětivého ovládání.
Testování bude probíhat formou testovacích scénářů, tyto testovací podklady
budou zahrnuty v příloze D.
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Kapitola 2
Představení systému SAGE

SAGE je obecně architektura založená na streamování grafických prvků, umož-
ňující interaktivní přístup, zobrazení a sdílení datově intenzivních informací,
v různých rozlišeních a formátech. Jako softwarový framework umožňuje svým
uživatelům taková data spravovat na vizualizační stěně dělených displejů,
jako by stěna byla jednolité plátno. Stěna dělených displejů je v současné době
řízena systémy SAGE a SAGE2. Oba systémy se vyvíjely ve spolupráci pra-
covníků a odborníků z Illinoiské univerzity v Chicagu a z Havajské univerzivy
v Manoa [4].

2.1 SAGE - Scalable Adaptive Graphics
Environment

Systém SAGE [4] je implementován kompletně v jazyce C++. Architekto-
nicky se SAGE skládá z několika komponentů - Free Space Manager (FSM),
SAGE Application Interface Library (SAIL), SAGE Receiver a User Inter-
face (UI) klient (Obrázek 2.1). UI klient posílá příkazy k řízení FSM, zpětně
dostává zprávy s informacemi o aktuálním stavu SAGE. FSM přijímá uži-
vatelské požadavky přicházející od UI klientů a řídí streamování pixelů mezi
SAIL a SAGE Receivery (přijímače). SAIL odchytává výstupní pixely z klient-
ských aplikací a streamuje je, podle informací získaných od FSM, do příslušné
SAGE přijímače. SAGE přijímače pak streamované pixely mapuje na stěnu
dělených displejů. O renderování obrazů z přijatých nastreamovaných pixelů
a jejich zobrazení na stěnu se stará rendering cluster, rozdělený do několika
uzlů, z nichž každý spravuje určitou podmnožinu displejů stěny. Na každý uzel
clusteru připadá právě jeden přijímač.
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2. Představení systému SAGE

Obrázek 2.1: Architektura SAGE; zdroj: [5]

2.1.1 Free Space Manager

Free Space Manager (FSM) je komponenta v SAGE, která poskytuje intui-
tivní rozhraní pro přemísťování a měnění velikosti grafických prvků (zpravidla
aplikační okna) na stěně dělených displejů. Když pohybem na stěně přechází
grafický prvek z jednoho displeje na druhý, FSM prostřednictvím SAIL infor-
muje rendering cluster o nové destinaci pro streamování přelévajících pixelů.
Díky tomu působí stěna dělených displejů jako jednolité plátno, přestože jsou
displeje řízeny separátními zdroji.

2.1.2 SAGE Application Interface Library

SAGE Application Interface Library (SAIL) je knihovna využívaná aplikacemi
pro komunikaci s FSM a streamování pixelů do SAGE Receiverů (přijímačů).
Každá aplikace, která se spustí pod SAGE, vytvoří a inicializuje pro každý
uzel clusteru, na kterém aplikace běží, jeden SAIL objekt. Vytvořený SAIL
objekt se prostřednictvím SAIL knihovny připojí na FSM a dostává od něj
informace o tom, jak má mezi displeji rozčlenit obraz příslušné aplikace a kam
(do jakého přijímače) má streamovat rozčleněné obrazy.
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2.2. SAGE2 - Scalable Amplified Group Environment

2.1.3 SAGE Receivers

SAGE Receivers (SAGE přijímače) získávají od SAIL objektů streamované
pixely určené displejům napojeným na uzel, na kterém se příslušný přijímač
nachází. Přijímače jsou schopné přijímat streamy pixelů od více SAIL objektů,
z logiky věci je to nutná funkce. Přijaté pixely pak přijímače mapují tak, aby
jejich výsledný obraz odpovídal rozlišení stěny.

2.1.4 User Interface klient

User Interface (UI) klienti posílají požadavky Free Space Manageru a zobra-
zují stav SAGE systému uživatelům (skladba displejů, rozložení aplikačních
oken na stěně apod.). UI klient může být grafické uživatelské rozhraní nebo
textově-orientovaná konzole. UI klient může běžet na jakémkoli zařízení, které
je schopné navázat spojení s FSM prostřednictvím sítě. Více UI klientů se
může napojit na FSM současně a navzájem interagovat. To umožňuje sou-
časné spojení více uživatelů s FSM, prostřednictvím jejich osobních počítačů
či tabletů, a jejich vzájemná interakce při ovládání SAGE.

2.2 SAGE2 - Scalable Amplified Group
Environment

S příchodem NSF (National Science Foundation) dotací v roce 2013 se týmu
vývojářů SAGE naskytla příležitost vyvíjet systém SAGE2. Systém SAGE2
je nástupcem SAGE a rekonstrujuje architekturu SAGE od základu (Obrá-
zek 2.2), aplikováním nových metod a technologií.
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2. Představení systému SAGE

Obrázek 2.2: Architektura SAGE; zdroj: [6]

Vzhledem ke stručnější dokumentaci SAGE2 bude jeho architektura roze-
brána pouze krátce v bodech:

• SAGE2 server - server implementovaný technologii Node.js, která umož-
ňuje vývoj webových aplikací v jazyce JavaScript. Server je dostupný
ve formě URL na hostujícím serverovém stroji, který má nainstalovanou
technologii Node.js.

• Display clients - každý klient zastupuje jeden dílčí displej / monitor
SAGE stěny. Klienti se napojí na server prostřednictvím serverového
URL, server každému takovému klientu přidělí unikátní identifikátor
a správně namapuje displej zastoupený tímto klientem.

• Audio client - klient se napojí na server prostřednictvím serverového
URL. Při nahrání audia nebo videa na SAGE2 server Audio klient vy-
produkuje zvuk a sesychruje ho s případným obrazem SAGE stěny.

• Interaction clients - klienti běžící na osobních zařízeních se záměrem
ovládat obsah SAGE stěny (tablety, osobní počítače). Server naslouchá
jejich požadavkům a zpracovává je do instrukcí pro řízení SAGE2. Syn-
chronizace klientů probíhá broadcastem vysílaným serverem.

• Input clients - podobně jako u Interaction klientů

SAGE2 je tedy webově orientovaný, veškeré řízení systému probíhá pod webo-
vým prohlížečem Chrome, tedy již není třeba dalších doplňkových softwarů
pro jeho ovládání. Prohlížeč po navázání spojení se serverem zobrazí vizuální
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2.2. SAGE2 - Scalable Amplified Group Environment

reprezentaci SAGE stěny. Přetažením souborů z lokálního disku na vizuali-
zaci stěny v prohlížeči může uživatel jednoduše přenést jejich obsah na SAGE
stěnu.

Na rozdíl od SAGE, který je implementován v jazyce C++, je SAGE2 im-
plementován kompletně v jazyce JavaScript. Systém SAGE2 je dostupný jako
open-source na webové stránce [7]. SAGE2 poskytuje malý softwarový tool-
kit, který umožňuje uživatelům vývoj aplikací pro SAGE2, to otevírá možnosti
k novým aplikacím, které budou umět efektivně využít výhod stěny displejů
o vysokém rozlišení.
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Kapitola 3
Existující uživatelská prostředí

pro ovládání SAGE

Ovládání systému SAGE uživatelům zpřístupňují UI klienti. UI klient může
být textově orientovaná konzole, mnohem příjemnější pro uživatele jsou ale
grafická uživatelská rozhraní, která nabízejí stejně funkční, avšak intuitivnější
ovládání. Pro SAGE2 je takovým klientem webový prohlížeč Chrome. SAGE
takovou implementaci, zajišťující náhled frameworku ve webovém prohlížeči
bez dodatečných aplikací, nemá. V této kapitole uvedu webovou aplikaci, která
umožňuje ovládání systému SAGE prostřednictvím webového prohlížeče. Stu-
diem této webové aplikace mi pomůže s návrhem výsledné Android aplikace.
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3. Existující uživatelská prostředí pro ovládání SAGE

3.1 SAGE Display Controller

SAGE Display Controller (SDC) je webová aplikace, implementující technolo-
gie AJAX a Javascript, která umožní uživatelům ovládat systém SAGE. Apli-
kace byla vyvíjena Javidem M. Alimohideen Meerasou jako součást své diplo-
mové práce na Illinoiské univerzitě v Chicagu [9]. Aplikace funguje nad stan-
dardními webovými prohlížeči, jako je FireFox či Google Chrome. Aplikace
nabízí jednoduchý náhled SAGE stěny a základní operace nad jejím obsahem,
jako např. přemístit aplikační okno, změnit jeho velikost, minimalizovat či ma-
ximalizovat dané aplikační okno. Grafické uživatelské rozhraní, které poskytuje
SDC, je velmi blízké standardnímu desktopovému rozhraní (Obrázek 3.1).

Obrázek 3.1: SAGE Display Controlleru; zdroj: [8]

3.1.1 Architektura SAGE Display Controlleru

SAGE Display Controller je aplikace běžící na standardním webovém hosting
serveru, který je dostupný z internetu, tedy dostupný z webových prohlížečů,
pod URL serveru. Architektura aplikace se skládá ze tří hlavních modulů -
JavaScript klient modul, Java servlet modul, XML-RPC proxy server mo-
dul(Obrázek 3.2).
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3.1. SAGE Display Controller

Obrázek 3.2: Architektura SAGE Display Controlleru; zdroj: [9]

• JavaScript klient modul
JavaScript klient modul zodpovídá za všechny komponenty uživatelského
rozhraní aplikace a jejich interpretace na odpovídající HTML elementy
pro jejich zobrazení v prohlížeči. Modul při požadované manipulaci s ob-
sahem SAGE stěny provádí asynchronní volání hosting serveru, zpětně
od serveru dostává aktualizované informace o SAGE v JSON formátu.
Modul disponuje technologií AJAX, která umožňuje aktualizace HTML
elementů bez nutnosti obnovení webové stránky, čímž navozuje pocit
desktopového prostředí.

• Java servlet modul
Java servlet modul, běžící na hosting serveru, se stará o všechny po-
žadavky od klienta a jejich přeposílání ve formě XML-RPC požadavků
na proxy server. XML-RPC je protokol pro vzdálené volání procedur,
který tato volání kóduje ve formě XML zpráv. Na úspěšné XML-RPC
volání posílá modul klientům aktualizované informace o obsahu SAGE
stěny ve formě JSON zpráv. Vývojáři zvolili JSON, protože na rozdíl
od běžně používaného XML má při stejné informační obsažnosti mno-
hem jednodušší strukturu, tedy i zpracování, což zefektivní komunikaci
mezi klientem a modulem. Modul tedy funguje jako rozhraní mezi kli-
entem a nativními SAGE aplikacemi běžícími na SAGE stěně.
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3. Existující uživatelská prostředí pro ovládání SAGE

• XML-RPC proxy server modul

Proxy server modul vystavuje rozhraní požadované Java servlet modu-
lem pro jeho komunikaci s nativními C++ SAGE aplikacemi pomocí
protokolu XML-RPC. Přítomnost proxy serveru odstraňuje nutnost exis-
tující instalace servlet modulu na zařízení, na kterém běží SAGE apli-
kace.

3.2 Android aplikace pro ovládání zařízení SAGE

Cílem mé bakalářské práce je implementovat nativní Android klientskou apli-
kaci s grafickým uživatelským prostředím pro řízení zařízení SAGE. Aplikace
takového typu zatím není k dispozici. Pro řešení problematiky své bakalář-
ské práce nacházím inspiraci v mobilních aplikacích, které umožňují vzdá-
lené řízení plochy osobních počítačů. Mezi nejrozšířenějšími takovými aplika-
cemi patří Chrome Remote Desktop a Microsoft Remote Desktop. Obě im-
plementují model klient - server s komunikací přes síťové spojení. Microsoft
Remote Desktop pro přenos dat a interpretaci požadavků od klienta pou-
žívá vlastní RDP protokol (Remote Desktop Protocol) [10], Chrome Remote
Desktop nemá blíže specifikovanou implementaci.

Žádný z obou výše zmíněných aplikací není open - source, jejich přes-
nou architekturu jsem nemohl studovat. Podrobněji popsán vývojáři je pouze
RDP protokol, který používá vlastní video ovladače ke snímání obrazovky
osobního počítače a zpracovává výstupy předchozí operace do formy síťových
paketů, které se poté posílají klientům. Vzhledem k odlišnému charakteru pro-
tokolu a výsledné aplikace, která bude se serverem komunikovat prostřednic-
tvím REST webového rozhraní, nebude RDP protokol podrobněji analyzován.

Chrome Remote Desktop a Microsoft Remote Desktop jsou volně dostupné
aplikace ke stažení, proto jsem si je mohl vyzkoušet. Pozorováním fungování
obou zmíněných aplikací jsem určil jejich výhody a nevýhody. Mezi největšími
výhodami patří detailní vykreslení náhledu počítačové plochy (Obrázek 3.3)
a plynulá aktualizace změn plochy na displeji dotykového zařízení. Nevýhoda
se objevuje u Chrome Remote Desktop, kde ovládání vzdálené plochy na do-
tykovém zařízení je zprostředkováno simulací počítačového kurzoru pohybem
prstu, tedy k objektům na vzádlené ploše (např. aplikační okna) nelze při-
stoupit přímo, ale jen přes kurzovové akce, přitom kurzor je neintuitivním
ovládacím prvkem pro dotyková zařízení. Microsoft Remote Desktop přímou
manipulaci s obsahem vzdálené plochy umožňuje.

14



3.2. Android aplikace pro ovládání zařízení SAGE

Obrázek 3.3: Aplikace Chrome Remote Desktop na Android zařízení

Vzhledem k výsledkům pozorování bude výsledná aplikace implemento-
vána tak, aby umožnila přímou manipulaci s obsahem SAGE stěny. Dále bude
aplikace nabízet plynulou aktualizaci změn na SAGE stěně. Požadavek de-
tailního vykreslení náhledu jsem vynechal vzhledem k časové náročnosti jeho
implementace a vzhledem ke charakteru zadané technologie REST. Požadavek
bude předmětem dalšího vývoje aplikace.
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Kapitola 4
Analýza

Při pozorování prezentační činnosti potenciálních uživatelů jsem zjistil, že uži-
vatelé často potřebují přemísťovat běžící aplikační okna na SAGE stěně, aby
získali jak oni, tak posluchači lepší přehled při prezentaci. Neopomenutelnou
funkcionalitou je také otvírání souborů, které prezentátor chce posluchačům
předvést. Studiem rozboru existujících řešení a potřeb uživatelů jsem určil
požadavky, které bude výsledná aplikace splňovat.

4.1 Nefunkční požadavky

• N1. Operační systém - aplikace poběží na OS Android 4.4 (KitKat)
a novější.

• N2. Uživatelská přívětivost - aplikace nabízí snadné ovládání, tj.
běžně používaná gesta pro ovládání dotykových zařízení.

• N3. Programovací konvence - při zápisu zdrojového kódu bude do-
držena programovací konvence jazyku Java.

4.2 Funkční požadavky

• řízení SAGE stěny a monitorů

– F1. Zapínání a vypínání SAGE stěny - aplikace umožní za-
pínání a vypínání stěny dělených displejů, včetně zapínání a vy-
pínání jednotlivých dílčích monitorů či skupiny monitorů. Funkce
je vhodné využít, pokud prezentátor chce soustředit pozornost po-
sluchačů na určitou část SAGE stěny. (Slovo monitor budu nadále
používat místo slova displej, aby se zamezilo zaměňování displejů
SAGE stěny s displejem dotykového zařízení).
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4. Analýza

– F2. Změna jasu - aplikace umožní změnu jasu jednotlivých moni-
torů i celé stěny. Funkce je důležitá pro prezentaci v částech, které
jsou za aktuálního jasu méně viditelné.

• SAGE aplikace a aplikační okna

– F3. Vykreslení náhledu - aplikace vykreslí jednoduchý náhled
SAGE stěny na displej používaného Android zařízení. Vykreslí se
všechna běžící aplikační okna na SAGE stěně, ale bez jejich ob-
sahu, pouze s názvem dané aplikace pro identifikaci jednotlivých
aplikačních oken.

– F4. Spouštění aplikací - aplikace umožní spouštění předem de-
finovaných aplikací systému SAGE.

– F5. Přemístění aplikačních oken - aplikace umožní přemístění
jednotlivých aplikačních oken na SAGE stěně ekvivalentním pře-
místěním jejich náhledů na displeji používaného Android zařízení.

– F6. Změna velikosti aplikačních oken - aplikace umožní změnu
velikosti jednotlivých aplikačních oken na SAGE stěně ekvivalentní
změnou velikosti jejich náhledů na displeji používaného Android
zařízení.

– F7. Ukončení aplikací - výsledná aplikace umožní ukončení bě-
žících aplikací na SAGE stěně.

• Kurzor myši

– F8. Ovládání kurzoru myši - aplikace nabízí přidělení nového
kurzoru myši na SAGE stěně danému uživateli. Aplikace nabízí
ovládání přiděleného kurzoru. U kurzoru bude zobrazena identifi-
kace příslušného uživatele ve formě krátkého popisu (např. user-
name nebo uživatelem zvolený nickname)

• Soubory

– F9. Otevírání souborů - aplikace umožní otevírání souborů ulo-
žených v SAGE adresáři

4.3 Model případů užití
Pro detailnější specifikaci požadavků jsem použil model případů užití (Obrá-
zek 4.1). V rámci aplikace vystupuje uživatel jako jediný účastník. U netrivi-
álních případů užití podrobněji popíši i jejich scénáře.

• UC1. Zapínání monitorů - uživatel může pomocí aplikace zapnout
jednotlivé dílčí monitory či skupiny monitorů nebo celou SAGE stěnu.
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4.3. Model případů užití

Hlavní scénář:

1. Případ užití začíná, jestliže chce uživatel zapnout jeden dílčí monitor.

2. Uživatel si v náhledu SAGE stěny vykreslený Android aplikací vybere,
který monitor chce zapnout.

3. Android aplikace zapne vybraný monitor.

Alternativní scénář 1:

1. Scénář začíná v 1. kroku hlavního scénáře, jestliže chce uživatel za-
pnout skupinu dílčích monitorů.

2. Uživatel si v náhledu SAGE stěny vykreslený Android aplikací vybere,
které monitory chce zapnout.

3. Android aplikace zapne vybrané monitory.

Alternativní scénář 2:

1. Scénář začíná v 1. kroku hlavního scénáře, jestliže chce uživatel za-
pnout všechny monitory.

2. Android aplikace zapne všechny monitory.

• UC2. Vypínání monitorů - uživatel může pomocí aplikace vypnout
jednotlivé dílčí monitory či skupiny monitorů nebo celou SAGE stěnu.
Scénáře jsou podobné UC1 scénářům.

• UC3. Měnění jasu monitorů - uživatel může změnit jas jednotlivých
monitorů nebo celé SAGE stěny.

Hlavní scénář:

1. Případ užití začíná, jestliže chce uživatel změnit jas dílčího monitoru.

2. Uživatel si v náhledu SAGE stěny vykreslený Android aplikací vybere
monitor, u kterého chce provést změnu jasu.

3. Uživatel si zvolí hodnotu jasu, na kterou chce vybraný monitor na-
stavit.

4. Android aplikace jas vybraného monitoru nastaví na uživatelem zvo-
lenou hodnotu.

Alternativní scénář:

1. Scénář začíná v 1. kroku hlavního scénáře, jestliže chce uživatel změnit
jas celé SAGE stěny.

2. Uživatel si zvolí hodnotu jasu, na kterou chce monitory SAGE stěny
nastavit.

2. Android aplikace jas všech monitorů nastaví na uživatelem zvolenou
hodnotu.
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4. Analýza

• UC4. Spuštění SAGE aplikace
Hlavní scénář:
1. Případ užití začíná, jestliže chce uživatel spustit nějakou SAGE apli-
kaci.
2. Android aplikace zobrazí seznam spustitelných SAGE aplikací.
3. Uživatel si ze seznamu vybere aplikaci, kterou chce spustit.
4. Android aplikace spustí uživatelem vybranou aplikaci na SAGE stěnu
a zaktualizuje náhled stěny.

• UC5. Přemístění aplikačního okna - uživatel posunem náhledu apli-
kačního okna na dotykovém displeji ekvivalentní měrou přemístí odpo-
vídající aplikační okno na SAGE stěně.

• UC6. Měnění velikosti aplikačního okna - uživatel měněním veli-
kosti náhledu aplikačního okna na dotykovém displeji ekvivalentní měrou
změní velikost odpovídajícího aplikačního okna na SAGE stěně.

• UC7. Zavření aplikačního okna - uživatel může zavřít jednotlivá
nebo všechna běžící aplikační okna na SAGE stěně.
Hlavní scénář:
1. Případ užití začíná, jestliže chce uživatel zavřít nějaké běžící aplikační
okno na SAGE stěně.
2. Uživatel si v náhledu SAGE stěny vykreslený Android aplikací vybere,
které okno chce zavřít.
3. Android aplikace zavře vybrané okno.
Alternativní scénář:
1. Scénář začíná v 1. kroku hlavního scénáře, jestliže chce uživatel zavřít
všechna běžící aplikační okna na SAGE stěně.
2. Android aplikace zavře všechna běžící aplikační okna na SAGE stěně.

• UC8. Ovládání kurzoru na SAGE stěně - uživatel může pomocí
Android aplikace ovládat jemu přidělený kurzor na SAGE stěně. U kur-
zoru bude zobrazena identifikace příslušného uživatele ve formě krátkého
popisu (username nebo uživatelem zvolený nickname).

• UC4. Otevření souboru
Hlavní scénář:
1. Případ užití začíná, jestliže chce uživatel otevřít nějaký soubor.
2. Android aplikace zobrazí seznam všech dostupných souborů.
3. Uživatel si ze seznamu vybere soubor, který chce otevřít.
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4.4. Analytický doménový model

4. Android aplikace otevře uživatelem vybraný soubor a zaktualizuje
náhled stěny.

Obrázek 4.1: Model případů užití

4.4 Analytický doménový model

Z rozboru požadavků a případů užití jsem určil entity, které jsou stavebními
kameny pro výslednou aplikaci. K zachycení entit a vztahů mezi nimi jsem
použil analytický doménový model (Obrázek 4.2), ze kterého bude vycházet
implementační struktura tříd výsledné Android aplikace.

• Monitor - jeden dílčí monitor SAGE stěny

• Application - spustitelná aplikace na systému SAGE

• File - soubor dostupný na systému SAGE
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4. Analýza

• Application Window - aplikační okno běžící na SAGE stěně

• Pointer - přidělený kurzor myši.

• SAGE Wall - samotná SAGE stěna, implementačně slouží jako kontej-
ner předchozích entit.

Obrázek 4.2: Doménový model
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Kapitola 5
Návrh

5.1 Architektura

Návrh architektury celé aplikace jsem stavěl především na studiu existujících
řešení problematiky v kapitole 3. Na rozdíl od existujících řešení implementuje
aplikace i ovládání hardwarových komponentů zařízení SAGE, tj. monitorů
SAGE stěny. Pro implementaci své aplikace vyjdu z modelu klient - server,
který používají všechny zmíněné příklady z kapitoly 3. Klient komunikuje
se serverem přes definované webové rozhraní. V případě webového rozhraní
byl v rámci týmového projektu "SAGELab - vývoj technologií pro ovládání
zařízení SAGE" zvolen standard REST. Klient za účelem řízení SAGE posílá
serveru HTTP požadavky, server na úspěšné přijetí požadavku zpětně posílá
aktualizované zprávy o SAGE v JSON formátu. JSON na rozdíl od běžně
používaného XML má při stejné informační obsažnosti mnohem jednodušší
strukturu, tedy i zpracování, což zefektivní komunikace mezi klientem a ser-
verem (viz kapitola 3.1).

Obrázek 7.4 znázrňuje navrženou architekturu aplikace. Tato bakalářská
práce zahrnuje implementaci zelené oblasti navržené architektury. Červnená
oblast bude implementována jako součást bakalářské práce Ondřeje Bréma
"SAGELab - REST rozhraní zařízení SAGE" [3], modrá oblast navržené archi-
tektury pak jako součást bakalářské práce Patrika Faistavera "Implementace
knihovny a aplikace pro ovládání LCD monitorů NEC X463UN" [11].
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5. Návrh

Obrázek 5.1: Architektura Android Manageru pro řízení SAGE

5.1.1 Android SAGE Manager klient

Android SAGE Manager (ASM) klient je nativní Android aplikace, která na-
bízí uživatelům intuitivní grafické uživatelské rozhraní pro řízení SAGE. ASM
zodpovídá za zpracování obsahu SAGE stěny a jeho vizualizaci na displeji
dotykového zařízení pomocí jednoduchých grafických prvků. ASM při poža-
dované manipulaci s obsahem SAGE stěny pošle serveru odpovídající HTTP
požadavek prostřednictvím asynchronního volání (viz implementace), zpětně
od serveru dostává aktualizované informace v JSON formátu o SAGE. Asyn-
chronní volání zajišťuje, že se klient neblokuje na žádném požadavku, což za-
braňuje případné zamrznutí aplikace. ASM bude probrán detailněji v kapitole
implementace, protože je hlavním námětem této práce.

5.1.2 REST webové rozhraní

Server vystavuje rozhraní požadované ASM klientem pro komunikaci s zaří-
zením SAGE. Rozhraní jsem, ve spolupráci s bakalanty, kteří vyvíjejí servero-
vou část, navrhl s ohledem na efektivní implementaci své klientské aplikace.
Pro získávání informace o zařízení SAGE posílá ASM klient serveru HTTP
požadavky (request), po úspěšném zpracování požadavku server zpětně posílá
JSON zprávu (response), která obsahuje klientem vyžádané informace. Kli-
ent je schopen tyto informace zpracovat. Kompletně popsané navržené REST
rozhraní je v příloze B.

REST

Representational State Transfer (REST) je architektura rozhraní, navržená
pro distribuované systémy. REST navrhnul a popsal v roce 2000 Roy Fielding
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5.1. Architektura

v rámci své disertační práce "Architectural Styles and the Design of Network-
based Software Architectures"[12]. Rozhraní REST je použitelné pro jednotný
a snadný přístup ke zdrojům (data). Všechny zdroje mají vlastní identifikátor
URI, jejich reprezentace může být v JSON nebo XML formátu. REST definuje
čtyři základní operace (CRUD) pro přístup ke zdrojům. Pro vykonání těchto
operací REST zpravidla používá protokol HTTP, lze však i použít jiný vhodný
protokol. Pro realizaci výsledné aplikace je zvolen rozhraní REST, fungující
nad protokolem HTTP a vystavující zdroje v JSON formátu.

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) je protokol pro výměnu a předávání hy-
pertextových dokumentů. HTTP funguje nad architekturou klient-server a im-
plementuje model požadavek-odpověď. Definujeme 4 základní operace proto-
kolu HTTP:

• GET: Požadavek pro získání požadovaných dat od serveru

• POST: Požadavek pro vytvoření nových, žadatelem definovaných dat
na serveru

• PUT: Požadavek pro úpravu požadovaných dat na serveru

• DELETE: Požadavek pro odstranění požadovaných dat na serveru

HTTP Protokol je bezestavový (stateless), tj. neumí uchovávat stav ko-
munikace. Z hlediska serveru nelze poznat, jestli další dotazy jakkoli souvisí
s předchozími. Tato vlastnost je nepříjemná pro implementaci složitějších pro-
cesů přes HTTP, pro účely výsledné Android aplikace je protokol však posta-
čující.

JSON

JavaScript Object Notation (JSON) je textový, platformně nezávislý, lidsky
čitelný formát pro předávání dat, založený na notaci programovacího jazyka
JavaScript [13]. JSON staví na objektech mapujících data a popsaných struk-
turou dvojic atribut-hodnota . Stroje tento formát dokáží lehce generovat i par-
sovat. Na většině platforem, včetně platformy Android, existují předdefinované
knihovny pro parsování JSON objektů, proto byl JSON zvolen pro realizaci
výsledné aplikace.

25



5. Návrh

5.2 Grafické uživatelské rozhraní

Grafické uživatelské rozhraní (GUI) jsem navrhl tak, aby co nejvíce odpoví-
dal aktuálnímu stavu SAGE stěny. Tedy náhled stěny na Android dotykovém
zařízení bude svým obsahem odpovídat obsahu SAGE stěny, jde především
o správné vykreslení rozložení monitorů a aplikačních oken, aby se uživatel
mohl pomocí náhledu co nejlépe orientovat.

Dále je zapotřebí do návrhu GUI zahrnout požadavek jednoduchosti ovlá-
dání aplikace. GUI tedy bude stavět na jednoduchých Android třídách (View
podtřídy, viz kapitola 7), jejichž instance jsou schopné se vykreslit na displej
dotykového zařízení, přitom tyto instance jsou jednoduše manipulovatelné uži-
vatelskými gesty pro ovládání dotykového zařízení. GUI kromě přímé mani-
pulace s grafickými prvky vizualizujícími obsah SAGE stěny obsahuje další
ovládací prvky ve formě položek Menu lišty. Celkové grafické rozhraní, včetně
ovládacích prvků, jsem designoval s ohledem na jeho podobnost s běžnými
Android aplikacemi. Následující obrázky dokumentují prvotní návrh GUI vý-
sledné Android aplikace.

Obrázek 5.2: Ukázka grafické UI (1)
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5.2. Grafické uživatelské rozhraní

Obrázek 5.3: Ukázka grafické UI (2)
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Kapitola 6
Nástroje

Pro realizaci návrhu byly použity následující nástroje:

6.1 platforma Android

Android je operační systém (OS) stavěný na základu linuxového kernelu a v sou-
časnosti vyvíjený společností Google Inc. S ohledem na uživatelské rozhraní
založené na přímé manipulaci je OS Android navržen primárně pro zařízení
s dotykovým displejem, jako jsou například chytré telefony, tablety, Android
TV (televize) nebo nově Android Wear (hodinky). Z hlediska přímé manipu-
lace Android mapuje vstupy na základě předdefinovaných dotyků, tzv. gest.
Zdrojový kód Android OS je prostřednictvím open-source licencí veřejně do-
stupný na webové stránce určené vývojářům [14].

Vývoj aplikací pro OS Android je zprostředkován pomocí Android SDK,
který implicitně umožňuje vývojářům vyvíjet aplikace v programovacím jazyce
Java. Virtuální stroj pro běh Android aplikací na předchozích verzích OS
se nazývá Dalvik. Od verze Android 5.0 Lollipop je však Dalvik zcela nahrazen
novým virtuálním strojem Android Runtime (ART).

Nejnovější verze Android OS se nazývá Android 5.0 Lollipop. Jak ale uka-
zuje současná oficiální statistika 6.1 společnosti ke dni 4.5.2015, stále není
Lollipop tolik rozšířená mezi uživateli. Nejrozšířenější verzí OS Android je
podle uvedené statistiky Android 4.4 KitKat, z tohoto důvodu byla tato verze
zvolena pro implementaci výsledné aplikace.
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6. Nástroje

Obrázek 6.1: Distribuce Android OS verzí [15]

6.2 Android Studio 1.1.0

Ještě na konci roku 2014 bylo nejpoužívanějším vývojovým prostředím, přímo
podporovaným vývojáři Android OS společnosti Google Inc. prostřednictvím
Android Development Tools (ADT) pluginu, Eclipse IDE. Od roku 2015 však
Google nabízí nové, společností vytvořené vývojové prostředí Android Studio,
které staví na základu IntelliJ IDE. Android Studio je v současné době ofici-
álním a doporučeným vývojovým prostředím pro OS Android [16], vývojáři
ale mohou používat jakékoli jiné prostředí dle vlastní preference. Ačkoliv jsem
měl na začátku tvorby výsledné aplikace více zkušeností s Eclipse IDE, zvolil
jsem nakonec pro vývoj aplikace Android Studio.

Android Studio nabízí širší možnosti chytrých nápověd, jako např. automa-
tické dopisování proměnných nebo automatické generování přetížených funkcí.
Oproti Eclipse IDE je mnohem jednodušší i přídávání a používání externích
knihoven. V Eclipse IDE musí vývojář externí knihovny manuálně stahovat
a přidávat. Přidání externích knihoven s realizuje přidáním závislosti (depen-
dency) do souboru "build.gradle" (podobně jako Maven), tímto se knihovny
automaticky stahují do repositáře. Největší výhodou a také důvodem, proč
jsem si vybral Android Studio, je vypisování chyb a výjimek na Android Stu-
dio konzoli při průběžné kompilaci a spuštění aplikace na reálném testovacím
zařízení, a to i mimo debugging režim, což mi ušetřilo mnoho času. Pro vývoj
výsledné aplikace jsem použil Android Studio verze 1.1.0.
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6.3. Ostatní

6.3 Ostatní
Dalšími nástroji, které byly v průběhu zpracování bakalářské práce použity,
jsou Enterprise Architect, HTC One a Doxygen.

Enterprise Architect je nástroj pro tvorbu UML diagramů. Nástroj nabízí
široký výběr UML prvků, který umožňuje pokrýt veškerou systémovou analýzu
a návrh. Nástroj jsem používal ve fázi návrhu (viz kapitola 5) pro tvorbu
diagramu případů užití a doménového diagramu a v kapitole 7 pro znázornění
životního cyklu asynchronních úloh.

HTC One je zařízení, na kterém byla výsledná aplikace po dobu vývoje
průběžně kompilována a testována. Zařízení funguje pod operačním systémem
Android verze 4.4 KitKat, splňuje tedy nefunkční požadavek N1 z analýzy.

Doxygen je nástroj pro generování dokumentace z anotovaného zdrojového
kódu programu. Nástroj podporuje tvorbu dokumentace pro programovací
jazyk Java, kterým se vyvíjela výsledná aplikace, mimo jiné mám s nástrojem
zkušenosti z předmětu BI-TED, proto jsem pro generování dokumentace zvolil
Doxygen, přestože existují další nástroje s podobnou funkčností.
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Kapitola 7
Implementace

Základem implementace je mapování obsahu SAGE stěny na programové ob-
jekty, které se mohou samy graficky vykreslit na displej dotykového zařízení.
Objekty jsou instancemi tříd, které tvoří kostru implementace. Níže uvedu
nejdůležitější třídy v implementaci.

7.1 SageManagerActivity
SageManagerActivity je hlavní aktivita aplikace, pod kterou běží UI rozhraní.
Aktivita se spouští se spuštěním samotné aplikace. Součástí spuštění aktivity
je inicializace prvotního UI rozhraní, tj. načítání Menu lišty a jejích položek.
Pro načtenou Menu lištu bude aktivní pouze položka Start SAGE Manager,
pomocí které se aplikace připojí na server a načte aktuální obsah SAGE.
Ostatní položky jsou aktivní až po této akci, protože pracují s objekty mapující
obsah SAGE, které se inicializují až po načtení obsahu. SageManagerActivity
funguje jako hlavní UI vlákno, kam se promítají případné změny SAGE. Dále
SageManagerActivity obsahuje MenuBar nabízející následující operace:

• Zobrazit možnosti konfigurace

• Zobrazit možnosti ovládání celé SAGE stěny

• Zobrazit seznam dostupných spustitelných aplikací a spustit vybranou
aplikaci

• Zobrazit seznam dostupných souborů a otevřít vybraný soubor
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7. Implementace

7.2 UI třídy
Třídy, které tvoří základ grafického UI a mapují nějaký prvek definovaný
nad obsahem SAGE (např. aplikační okno, kurzor, monitor), souhrnně na-
zývám UI třídami. Struktura těchto tříd vychází z analytického doménového
modelu (viz kap. Analýza). Tyto třídy jsou podtřídami třídy View, která je
základem pro grafické UI rozhraní každé Android aplikace. UI třídy extendují
třídu View o získávání informací o vlastních parametrech a aktualizování jimi
mapovaných prvků obsahu SAGE na stěně voláním serveru. Volání serveru
provádějí prostřednictvím asynchronní úlohy, tj. v podstatě nově vytvořeným
vláknem, tímto neblokují hlavní UI vlákno a odstraňují možnost zamrznutí
aplikace.

Nad UI třídy se provádějí většinu změn definovaných uživatelem, z tohoto
hlediska je vhodná přímá manipulace s instancemi UI tříd, tedy jejich mani-
pulace gesty. UI třídy za tímto účelem implementují různé naslouchávače gest
(Listeners). V každé sekci věnované konkrétní UI třídě uvedu gesta pro mani-
pulaci s jejími instancemi a naslouchávače použivané tou danou třídou. Níže
je uvedený seznam všech použitých naslouchávačů a k nim odpovídající gesta.

• OnClickListener - krátký stisk

• OnLongClickListener - dlouhý stisk

• OnTouchListener - (jakýkoliv) dotyk

• ScaleGestureDetector.SimpleOnScaleGestureListener - "roztažení" nebo
"smrštění" instance
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7.2. UI třídy

7.2.1 Monitor

Instance třídy Monitor mapují jednotlivé displeje SAGE stěny. Ovládání jed-
notlivých monitorů je realizováno položkami Menu, které se zobrazí dlouhým
stiskem na vykreslený monitor na displeji. Menu obsahuje vypnutí / zapnutí
mapovaného monitoru, změnu jasu mapovaného monitoru pomocí posuvného
ukazatele (Android SeekBar).

this . setOnLongCl ickListener (
new OnLongClickListener ( ) {

@Override
public boolean onLongClick ( View v ) {

/∗ Set the Menu items and i n t e r a c t i o n s ∗/
Monitor . this . popupMenu . setPopupMenu (
. . .

switch ( cho i c e ) {
case TURN_ON:

turnOn ( ) ;
break ;

case TURN_OFF:
turnOff ( ) ;
break ;

case BACKLIGHT:
changeBackl ight ( ) ;

}
. . .
) ;
Monitor . this . popupMenu . show ( ) ;

return true ;
}

} ) ;

Nad instancemi lze provést následující operace:

• vykreslení instance podle jejích aktuálních parametrů
void redraw ( ) ;

• zapnutí mapovaného monitoru
void turnOn ( ) {

new TurnOnTask ( ) . execute ( ) ;
}

• vypnutí mapovaného monitoru
void turnOff ( ) {

new TurnOffTask ( ) . execute ( ) ;
}
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7. Implementace

• změna jasu mapovaného monitoru
void changeBackl ight ( ) {

SeekBar seekBar = new SeekBar ( context ) ;
seekBar . setOnSeekBarChangeListener (

new SeekBar . OnSeekBarChangeListener ( ) {

. . .

@Override
public void onStopTrackingTouch (

SeekBar seekBar ) {
. . .

new ChangeBackLightTask ( )
. execute ( seekBarProgress ) ;

}
} ) ;
. . .

}

Výše je poznat, že každá operace, která mění obsah UI na klientském
zařízení a snaží se tímto ekvivalentě změnit obsah SAGE stěny, musí volat
asynchronní úlohu pro posílání odpovídajícího požadavku serveru, aby neblo-
kovala jiné požadavky a hlavní UI vlákno. Dále znázorním strukturu takové
úlohy, např. TurnOnTask().
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7.2. UI třídy

private class TurnOnTask extends AsyncTask < . . . > {

/∗A network task managed in new thread ∗/
@Override
protected I n t e g e r doInBackground ( Void . . . params ) {

/∗make HTTP POST reques t to turn on the Monitor ∗/

HttpServ ice s e r v i c e = new HttpServ ice ( ) ;
S t r ing response = s e r v i c e . makeServ iceCal l (
s e rve r_ur l + " / monitors / " + id ,
HttpRequest .POST, null ) ;

/∗ r eque s t f a i l u r e ∗/
i f ( re sponse == null ) {

return −1;
}

/∗ r eque s t s u c c e s s ∗/
return 0 ;

}

/∗
This part o f codes happens when
doInBackground has returned .
When return ing , invoke the thread
that c rea ted t h i s thread .
∗/
@Override
protected void onPostExecute ( I n t e g e r r e s u l t ) {

redraw ( ) ;

/∗ r eque s t s u c c e s s ∗/
i f ( r e s u l t == 0) {

s t a t u s = ON;
}
super . onPostExecute ( r e s u l t ) ;

}
}

Každá asynchronní úloha je třída extendující rozhraní třídy AsyncTask
(viz 7.4). AsyncTask byla navržena vývojáři platformy Android právě pro účely
asynchronní síťové práce, které by při synchronní fungování mohly blokovat
hlavní UI vlákno. Dokonce od verze Android 2.2 už kompilací neprojde žádná
aplikace, která by zahrnovala síťovou aktivitu v hlavním UI vlákně.
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7.2.2 AppWindow

Instance třídy AppWindow mapují jednotlivá aplikační okna běžící na SAGE
stěně. Pohyb mapovaných aplikačních oken na SAGE stěně je realizováno po-
hyby jejich instancí po displeji. Pohyb instancí je realizován třídou OnTouch-
Listener, která naslouchá dotykům na displeji a jejich následným pohybům
po něm.
this . t ouchL i s t ene r = new OnTouchListener ( ) {

/∗ Star t the d e t e c t o r f o r s c a l i n g ,
enab l ing Window r e s i z i n g ∗/
mScaleDetector . onTouchEvent ( event ) ;

@Override
public boolean onTouch (
View v , MotionEvent event ) {

. . .
i f ( event . getAct ion ( ) ==

MotionEvent .ACTION_DOWN) {
. . .

}

i f ( event . getAct ion ( ) ==
MotionEvent .ACTION_MOVE) {

. . .
moveWindow( l e f t , top , width , he ight ) ;

}

i f ( event . getAct ion ( ) ==
MotionEvent .ACTION_UP) {

AppWindow . this . setOnTouchListener ( null ) ;
}

return true ;
}

} ;

Pro realizaci změny velikosti oken je zapotřebí třídy ScaleDetector, která
umí rozpoznat gesta "roztažení"či "smrštění"náhledu.

Pohyb a změnu velikosti oken je zpřístupněn po dlouhém stisku na instanci.
this . setOnLongCl ickListener (new OnLongClickListener ( ) {

@Override
public boolean onLongClick ( View v ) {

AppWindow . this . bringToFront ( ) ;
/∗ Enable move and r e s i z e ∗/
AppWindow . this .

setOnTouchListener ( touchL i s t ene r ) ;
return true ;

}
} ) ;
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Další ovládací prvky jsou realizovány položkami Menu, které se zobrazí
krátkým stiskem na instanci. Menu obsahuje zoomování mapovaného okna
pomocí posuvného ukazatele, maximalizace okna, zavření okna.

this . s e tOnCl i ckL i s t ene r (
new OnCl ickListener ( ) {

@Override
public boolean onCl ick ( View v ) {

/∗ Set the Menu items and i n t e r a c t i o n s ∗/
AppWindow . this . popupMenu . setPopupMenu (
. . .
switch ( cho i c e ) {

case CLOSE:
closeAppWindow ( ) ;
break ;

case ZOOM:
zoom ( ) ;
break ;

case MAXIMIZE:
moveWindow(0 , 0 ,

max_width , max_height ) ;
}
. . .
) ;
AppWindow . this . popupMenu . show ( ) ;
return true ;

}
} ) ;

Nad instancemi AppWindow lze provést následující operace:

• přemístění mapovaného okna včetně změny velikosti okna
private void moveWindow( int l e f t , int top ,

int width , int he ight ) {

/∗ Cal l an AsyncTask∗/
new MoveAppWindowTask ( ) . execute (

params . se tVa lues ( l e f t , top ,
width , he ight )

) ;
}
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• měnění velikosti mapovaného okna pomocí zoomování
void zoom ( ) {

SeekBar seekBar = new SeekBar ( context ) ;
seekBar . setOnSeekBarChangeListener (

new SeekBar . OnSeekBarChangeListener ( ) {

. . .

@Override
public void onStopTrackingTouch (

SeekBar seekBar ) {
. . .

/∗ Cal l an AsyncTask∗/
new ZoomTask ( )

. execute ( seekBarProgress ) ;
}

} ) ;
. . .

}

• Zavření mapovaného aplikačního okna
void closeAppWindow ( ) {

/∗ Cal l an AsyncTask∗/
new CloseAppWindowTask ( ) . execute ( ) ;

}

7.2.3 PointerSpace

Vytvořením instance třídy PointerSpace se uživateli přidělí kurzor myši na SAGE
stěně. Instance PointerSpace je plovoucí průhledná vrstva, která snímá dotyky
simulující pohyby kurzoru a zpracovává tyto vstupy za účelem ovládání přidě-
leného kurzoru. Pohyb kurzoru je realizován pomocí operace movePointer():
private void movePointer ( int deltaX , int deltaY ) {

/∗ Cal l an AsyncTask∗/
new MovePointerTask ( ) . execute (

params . se tVa lues ( deltaX , deltaY )
) ;

}

V průběhu implementace bylo zjištěno, že SAGE přiděluje uživateli kur-
zor bez jakékoliv explicitní identifikace. SAGE páruje přidělený kurzor s jeho
uživatelem prostřednictvím websocketového připojení daného uživatele, přes
které se posílají příkazy pro ovládání kurzoru. Při řízení jednoho běhu SAGE
více uživateli prostřednictvím mnou navržené klientské aplikace, komunikující
se serverem přes navržené REST rozhraní, nemusí SAGE správně identifikovat
jednotlivé kurzory a jejich majitele. Tuto skutečnost jsem zohlednil a podis-
kutoval v závěru práce.
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7.3 Ostatní třídy mapující SAGE objekty

7.3.1 App

Instance třídy App mapují spustitelná aplikace dostupná pro daný běh sys-
tému SAGE. Nad instancemi lze provést následující operace:

• Spuštění mapované aplikace
void execute ( ) {

/∗ Cal l an AsyncTask∗/
new ExecuteAppTask ( ) . execute ( ) ;

}

7.3.2 File

Instance třídy File mapují soubory dostupné na SAGE. Nad instancemi lze
provést následující operace:

• Otevření mapovaného souboru
void open ( ) {

/∗ Cal l an AsyncTask∗/
new OpenFileTask ( ) . execute ( ) ;

}

7.3.3 SageWall

SageWall je kontejnerem všech předchozích tříd (včetně UI tříd), poskytuje jim
informace o rozložení monitorů a rozlišení celé SAGE stěny, což jsou potřebné
údaje pro správné vykreslení poměrů objektů vůči stěně. Mimo jiné obsahuje
třída tyto funkce:

• poskytování údajů SAGE stěny pomocí getterů
ArrayList<Monitor> getMonitors ( ) ;

ArrayList<AppWindow> getAppWindows ( ) ;

ArrayList<App> getApps ( ) ;

ArrayList<Fi l e > g e t F i l e s ( ) ;

int getMonitorsPerRow ( ) ;

int getMonitorsPerColumn ( ) ;

int getWidth ( ) ;

int getHeight ( ) ;
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• nastavení jasu SAGE stěny (tj. nastavení jasu všech jejích displejů na zvo-
lenou hodnotu)
void changeBackl ight ( int b a c k l i g h t ) {

new ChangeBackLightTask ( ) . execute ( b a c k l i g h t ) ;
}

• zavření všech běžících aplikačních oken
void closeAllAppWindows ( ) {

new CloseAllAppWindowsTask ( ) . execute ( ) ;
}

• zapnutí SAGE stěny, tj. zapnutí všech jejích monitorů
void turnOn ( ) {

new TurnSwitchTask ( ) . execute ( cur r en tSta tus .OFF) ;
}

• vypnutí SAGE stěny, tj. vypnutí všech jejích monitorů
void turnOff ( ) {

new TurnSwitchTask ( ) . execute ( cur r en tSta tus .ON) ;
}
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7.4 AsyncTask třídy

Třídy extendující rozhraní třídy AsyncTask, zkráceně AsyncTask třídy, se sta-
rají o komunikaci aplikace se serverem pomocí asynchronních úloh spuštěných
v nových vláknech, aby neblokovaly hlavní UI vlákno (Obrázek 7.1).

Obrázek 7.1: Sekvenční diagram asynchronních úloh; zdroj: [17]

Komunikace se serverem probíhá prostřednictvím HTTP protokolu. Ob-
rázek 7.2 ukazuje životní cyklus takové AsyncTask třídy.
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Obrázek 7.2: Životní cyklus asynchronních úloh

AsyncTask třídy zahrnují LoadSageWallTask, LoadMonitorsTask, LoadAp-
pWindowsTask, LoadAppsTask a LoadFilesTask. Třída LoadSageWallTask
se stará o načítání informací o SAGE stěně ze serveru. Po úspěšné získání zá-
kladních informací o stěně (rozlišení, rozložení monitorů) třída vytvoří novou
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instanci třídy SageWall s odpovídajícími parametry a požádá server o zpřes-
nění obsahu SAGE stěny voláním zbylých AsyncTask úloh.
class LoadSageWallTask extends AsyncTask <... > {

. . .
SageWall sageWall ;
S t r ing response ;

public LoadSageWallTask ( . . . ) {
. . .

@Override
protected I n t e g e r doInBackground ( . . . ) {

HttpServ ice s e r v i c e = new HttpServ ice ( ) ;
r e sponse = s e r v i c e . makeServiceCal l (

u r l + " / wa l l " ,
HttpRequest .GET, null ) ;

. . .
i f ( re sponse == null ) return FAILURE;
/∗ Parse JSON response to acqu i r e data ∗/
sageWall = new SageWall ( . . . data . . . ) ;
. . .
return SUCCESS;

}

@Override
protected void onPostExecute ( . . . r e s u l t ) {

i f ( r e s u l t == SUCCESS) {
. . .

new LoadMonitorsTask ( sageWall )
. execute ( ) ;

new LoadAppWindowsTask ( sageWall )
. execute ( ) ;

new LoadAppsTask ( sageWall )
. execute ( ) ;

new LoadFilesTask ( sageWall )
. execute ( ) ;

}
}

}
}

Zbylé AsyncTask třídy mají podobnou strukturu, LoadMonitorsTask ze ser-
veru získává informace o monitorech a ukládá namapované monitory do vytvo-
řené SageWall instance, podobným způsobem ukládá LoadAppWindowsTask
do SageWall instance namapovaná běžící aplikační okna, LoadAppsTask spus-
titelné aplikace a LoadFilesTask dostupné soubory. AsyncTask třídy slouží
pro prvotní načítání aktuálního běhu SAGE, dále se používají při nutnosti
aktualizovat celý náhled.

Kromě výše zmíněných tříd jsou AsyncTask třídy obsaženy v UI třídách
(viz např. třída Monitor) ve formě členských tříd, díky čemuž mohou přistu-

45



7. Implementace

povat k členským proměnným své UI třídy a tím ji přímo aktualizovat podle
získaných informací.

AsyncTask třídy jsou základem pro aktualizaci náhledu a synchronizaci ná-
hledu s obsahem SAGE stěny. Při řízení jednoho běhu SAGE více klienty však
může dojít k desynchronizaci, protože klienti o cizích požadavcích neví a server
sám neposílá klientům žádné informace při změně, navržená architektura mu
to neumožňuje. Řešením může být volání asynchronních úloh v pravidelných
časových intervalech, což je ale velmi náročné na režii a mnohdy i zbytečné,
pokud klienti delší dobu neprovádějí změny. Jako řešení jsem nakonec zvolil na-
vázání websocketového spojení se serverem, ten tak může při jakékoliv změně
posílat oznamovací zprávu všem klientům přes jejich napojený websocketový
kanál.
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Kapitola 8
Testování

Za účelem dosažení maximální stability aplikace jsem během vývoje průběžně
prováděl její kompilaci a spuštění při každé změně. Nové funkcionality jsem
také průběžně testoval na REST rozhraní vystavené serverovou částí, která
se souběžně s mojí aplikací vyvíjela v rámci bakalářské práce Ondřeje Bréma
"SAGELab - REST rozhraní zařízení SAGE" [3]. V závěrečné fázi následovalo
testování uživatelské prostředí, které má splňovat požadavky zadání.

8.1 Testování komunikace s REST rozhraním

Testování navrženého REST rozhraní probíhalo vzájemně mezi mnou a On-
dřejem Brémem, který v rámci své bakalářské práce implementuje serverovou
část vystavující navržené rozhraní. Testovaly se postupně všechny námi nade-
finované HTTP požadavky, výstupy testů byly logy ze serveru a zpozorované
chování aplikace. Získané výstupy byly pro mě dobrým podkladem pro dete-
kování chyb a jejich opravu. Při testování jsem zohlednil zejména tyto aspekty:

• Byl požadavek klientem odeslán?

• Dostal server odeslaný požadavek?

• Byl požadavek serverem zpracován (tj. byl správně formulován)?

• Dostal klient od serveru odpověď?

• Je odpověď ze serveru správná (tj. odpovídá skutečným informacím)?

• Zpracoval klient správně přijatou odpověď (správně vykreslil náhled)?

U většiny z výše zmíněných aspektů lze určit, v jaké fázi komunikace na-
stala chyba a zda je na straně klienta či serveru. Takto zformulované aspekty
mi pomohly efektivně zpřesnit funkcionality aplikace.
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8.2 Testování uživatelského prostředí
Za účelem testování grafického uživatelského prostředí jsem si vytvořil testo-
vací scénáře s pokyny, které budou vykonány potenciálními uživateli aplikace.
Uživatelé po vykonání pokynů zhodnotí výslednou aplikaci prostřednictvím
dotazníku. Testovací scénáře jsou součástí přílohy (příloha D).

Po dohodě s vedoucím práce bude testování všech aplikací vyvíjených
v rámci projektu "SAGELab - vývoj technologií pro ovládání zařízení SAGE",
tedy včetně mojí aplikace, probíhat v termínu, který se koná po termínu ode-
vzdání této práce. Výsledky testování budou sloužit jako podklady pro další
vývoj aplikace.
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Závěr

Cílem práce byla implementace nativní Android aplikace pro řízení zařízení
SAGE, aplikaci jsem podle podkladů z analýzy naimplementoval. Při tvorbě
práce i aplikace jsem se řídil pokyny zadání.

Splnění zadání

1. Analyzujte požadavky uživatelů a spolupracujících
bakalantů na řízení zařízení SAGE pomocí nativní Android
aplikace.

Požadavky na výslednou Android aplikaci byly během fáze analýzy průběžně
sbírány a zpracovány formou funkčních a nefunkčních požadavků. V analýze
(kapitola 4)byly zanalyzovány také případy užití. Dalším výstupem analýzy je
doménový model, který se stal podkladem pro implementaci tříd ve výsledné
Android aplikace.

2. Analyzujte technologie pro realizaci uživatelského rozhraní
správce v prostředí Android (důraz je kladen na uživatelskou
přívětivost a jednoduchost).

V práci byla analyzována existující řešení (kapitola 3), ze kterých mohla vý-
sledná Android aplikace vycházet. V návrhové (kapitola 5) a implementační
(kapitola 7) fázi pak byly rozebrány technologie a možnosti pro realizaci uži-
vatelského rozhraní a intuitivního ovládání výsledné aplikace.

3. Navrhněte webově orientované rozhraní pro ovládání
zařízení SAGE.

Ve spolupráci s Ondřejem Brémem, který v rámci své bakalářské práce "SAGE-
Lab - REST rozhraní zařízení SAGE" [3] pracoval na serverové části aplikace,
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Závěr

jsem navrhl REST webové komunikační rozhraní, prostřednictvím které je za-
řízení SAGE ovládán výslednou Android aplikací. Navržené rozhraní je uve-
deno v příloze B.

4. Navrhněte a implementujte prototyp Android aplikace,
pomocí kterého půjde ovládat průběh prezentací na zařízení
SAGE prostřednictvím navrženého rozhraní.

Na základě analýzy požadavků a návrhu jsem provedl implementaci (kapi-
tola 7) výsledné Android aplikace - Android SAGE Manager. Prototyp umož-
ňuje ovládání zařízení SAGE prostřednictvím navrženého rozhraní, nabízí in-
tuitivní ovládání, které může efektivně podporovat prezentační činnost uživa-
telů. Prototyp je součástí CD přílohy.

Potenciální přínosy práce

Implementace prototypu Android SAGE Manager byl jedním z cílů této práce,
tento cíl byl splněn. Uživatelská příručka k prototypu je v příloze C. Dalším
důležitým cílem práce bylo usnadnit ovládání SAGE a tím rozšířit komunitu
uživatelů této technologie na fakultě. Android SAGE Manager svým uživate-
lům nabízí řadu ovládacích funkcí ve zjednodušené a pohodlnější formě - za-
pínání a vypínání monitorů, otvírání dostupných souborů, spuštění aplikací,
přemístění aplikačních oken a změnu jejich velikosti. Jak je vidět, Android
SAGE Manager nabízí ovládání SAGE jak po softwarové, tak po hardwarové
stránce. Taková aplikace zatím není k dispozici. Android SAGE Manager tedy
nes potenciál rozšíření komunity uživatelů technologie SAGE.

S ohledem na dostupné funkce Android SAGE Manager může prototyp
také potenciálně podpořit prezentační činnost uživatelů. Jde především o snadné
rozmísťování obsahu SAGE stěny pomocí prototypu a tím získání větší pře-
hlednosti o probíhající prezentaci. To může být prospěšné jak pro posluchače,
tak i pro prezentujícího. Často se stane, že prezentující nezvolí vhodný barevný
podklad pro svou prezentaci, čímž může prezentace ztratit na viditelnosti. Po-
kud prezentující používá Android SAGE Manager, může si jednoduše změnit
jas monitorů tak, aby zlepšil viditelnost prezentace. Všechny tyto úkony samo-
zřejmě lze provádět na stolním počítači připojeným k SAGE, prezentující má
ale mnohem větší prostor pro interakci s posluchači, když bude SAGE ovládat
z lehce přenosného dotykového zařízení.

Nakonec nacházím přínos práce i pro mě samotného. Vypracováním této
bakalářské práce jsem se seznámil s mnoha novými technologiemi, které oboha-
tily moji vědomostní zásobu. Velkým přínosem pro mě bylo seznámení s tech-
nologií SAGE, která má široké využití v oblasti vědy a výzkumu. Přínosem je
pro mě také rozšíření znalostí ve vývoji pro platformu Android, která se v sou-
časné době těší velké oblibě.
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Výhled do budoucna

Nedostatky
Nedostatek jsem identifikoval u funkce simulace kurzoru. V průběhu imple-
mentace bylo zjištěno, že SAGE přiděluje uživateli kurzor bez jakékoliv ex-
plicitní identifikace. SAGE páruje přidělený kurzor s jeho uživatelem pro-
střednictvím websocketového připojení daného uživatele, přes které se posílají
příkazy pro ovládání kurzoru. Při řízení jednoho běhu SAGE více uživateli
prostřednictvím mnou navržené klientské aplikace, komunikující se serverem
přes navržené REST rozhraní, nemusí SAGE správně identifikovat jednotlivé
kurzory a jejich majitele. Tento nedostatek by se vyřešil implementací simu-
lace kurzoru použitím websocketové technologie místo REST rozhraní. Mimo
jiné je kurzor velmi neintuitivním ovládacím prvkem pro dotyková zařízení, je
implementačně náročné gesty pokrýt všechny funkcionality kurzoru. Simulace
kurzoru tedy zatím implementuje pouze jeho pohyb, levé kliknutí a dvojí klik-
nutí. Vzhledem k časovému rozsahu práce budou tyto nedostatky předmětem
budoucího vývoje aplikace.

Výhled do budoucna
Vzhledem k existujícím nedostatkům bude vývoj aplikace Android SAGE Ma-
nager pokračovat za účelem tyto nedostatky odstranit. Především jde o pře-
chod implementace simulace kurzoru na websocketovou technologii a rozšíření
funkcionalit kurzoru tak, aby pokryly potřeby uživatelů. Dalším plánem do bu-
doucna je zlepšení grafického náhledu SAGE stěny. Jsem si vědom, že uživatelé
stojí o detailní náhled, nikoliv jen okna ve formě obdélníku s krátkým popisem.
Ve vývoji aplikace bych rád pokračoval formou diplomové práce.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

SAGE Scalable Adaptive Graphics Environment

SAGE2 Scalable Amplified Group Environment

OS Operační systém

FSM Free Space Manager

SAIL SAGE Application nterface Library

UI User interface

GUI Graphical user interface

SDC SAGE Display Controller

XML Extensible markup language

XML-RPC XML-Remote Protocol Call

HTML HyperText Markup Language

AJAX JavaScript and XML

JSON JavaScript Object Notation

RDP Remote Desktop Protocol

HTTP HyperText Transfer Protocol

ASM Android SAGE Manager

CRUD Create, Read, Update, Delete

ART Android Runtime

ADT Android Development Tools
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A. Seznam použitých zkratek

IDE Integrated Development Environment

UML Unified Modeling Language
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Příloha B
REST API

SAGE wall
• požadavek na informace o SAGE stěně
HTTP GET [server_url]/wall
return JSON response:
{

" layout " : {
" rows " : 1 ,
" columns " : 5

} ,
" totalWidth " : 9600 ,
" t o ta lHe i gh t " : 4320

}

rows ... počet řádek stěny
columns ... počet sloupců stěny
totalWidth ... rozlišení stěny (šířka)
totalHeight ... rozlišení stěny (výška)
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B. REST API

Monitors

• požadavek na seznam všech monitorů
HTTP GET [server_url]/monitors
return JSON response:
[

{
" id " : 1 ,
" s t a t u s " : 1 ,
" b a c k l i g h t " : 75
} ,
{
" id " : 2 ,
" s t a t u s " : 1 ,
" b a c k l i g h t " : 75
} ,
. . .

]

id ... identifikátor jednotlivých monitorů
status ... stav monitoru (zapnutý / vypnutý)
backlight ... jas monitoru v procentech

• požadavek na zapínání monitorů
HTTP POST [server_url]/monitors

• požadavek na zapínání monitoru podle jeho identifikace
HTTP POST [server_url]/monitors/:id

• požadavek na vypínání monitorů
HTTP DELETE [server_url]/monitors

• požadavek na vypínání monitoru podle jeho identifikace
HTTP DELETE [server_url]/monitors/:id

• požadavek na nastavení jasu monitorů na zvolenou hodnotu
HTTP PUT [server_url]/monitors/backlight
params: backlight_value

• požadavek na nastavení jasu monitoru podle jeho identifikace
na zvolenou hodnotu
HTTP PUT [server_url]/monitors/:id/backlight
params: backlight_value
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AppWindows
• požadavek na seznam všech běžících aplikačních oken
HTTP GET [server_url]/appWindows
return JSON response:
[

{
" id " : " app l i cat ion_0 " ,
" a p p l i c a t i o n " : " chronograph " ,
" l e f t " : 54 ,
" top " : 81 ,
" width " : 600 ,
" he ight " : 600 ,
" t i t l e " : " Chronograph " ,
" order " : 0
} ,
. . .

]

id ... identifikátor jednotlivých běžících aplikačních oken
application ... aplikace, která spustila dané aplikační okno
left ... vzdálenost levého horního rohu okna od levé hranice SAGE stěny
top ... vzdálenost levého horního rohu okna od horní hranice SAGE stěny
width ... šířka aplikačního okna
height ... výška aplikačního okna
title ... název aplikačního okna
order ... Umístění aplikačního okna na Z-ose
Vzdálenosti a rozměry okna jsou v pixelech.

• požadavek na zavření všech běžících aplikačních oken
HTTP DELETE [server_url]/appWindows

• požadavek na zavření aplikačního okna podle jeho identifikace
HTTP DELETE [server_url]/appWindows/:id

• požadavek na změnu pozice nebo velikosti aplikačního okna
podle jeho identifikace
HTTP PUT [server_url]/appWindows/:id
params: left_value, top_value, width_value, height_value

• požadavek na zoomování aplikačního okna podle jeho identifi-
kace
HTTP PUT [server_url]/appWindows/:id
params: zoomAmount_value
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B. REST API

Apps
• požadavek na seznam všech spustitelných aplikací
HTTP GET [server_url]/apps
return JSON response:
[

{
"name" : " atom_smasher "
} ,
{
"name" : " c l o ck "
} ,
. . .

]

name ... název a zároveň identifikátor spustitelné aplikace

• požadavek na spuštění aplikace podle její identifikace
HTTP POST [server_url]/apps/:name

Files
• požadavek na seznam všech dostupných souborů
HTTP GET [server_url]/files
return JSON response:
{

" images " : [
{
" f i l ename " : " t e s t . png " ,
" id " : " path/ t e s t . png " ,
" f i l e t y p e " : "PNG"
} ,
. . .

] ,
" v ideos " : [

. . .
] ,
" pdfs " : [

. . .
]

}

images ... seznam obrázkových souborů
videos ... seznam video souborů
pdfs ... seznam pdf souborů
filename ... název souboru
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id ... identifikátor souboru
filetype .. typ souboru

• požadavek na otevření souboru podle jeho identifikace
HTTP POST [server_url]/files/:id

Pointer
• požadavek o přidělení kurzoru myši
HTTP POST [server_url]/pointer
return JSON response:
{

" id " : 12345678
}

id ... unikátní id přiděleného kurzoru

• požadavek na pohyb kurzoru
HTTP PUT [server_url]/pointer/:id/move
params: deltaX_value, deltaY_value
deltaX_value ... změna v x-ové souřadnici oproti poslednímu stavu
deltaY_value ... změna v y-ové souřadnici oproti poslednímu stavu

• požadavek na levé kliknutí kurzoru
HTTP PUT [server_url]/pointer/:id/leftClick

• požadavek na dvojité kliknutí kurzoru
HTTP PUT [server_url]/pointer/:id/doubleClick

• požadavek na zrušení kurzoru
HTTP DELETE [server_url]/pointer/:id
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Příloha C
Android SAGE Manager -

Uživatelská příručka

Min. požadavky
Dotykové zařízení s operačním systémem Android verze 4.4 KitKat nebo no-
vější

Instalace
Aplikace je dostupná na přiloženém CD ve formě instalačního souboru apk.
Soubor spusťte na svém dotykovém zařízení a nainstalujte Android SAGE
Manager. Během instalace zvolte možnost Povolit aplikaci přístup k síti.

Ovládání
• Načítání náhledu SAGE stěny - položka START SAGE MANAGER
na Menu liště

• Aktualizace náhledu SAGE stěny - položka REFRESH na Menu liště

• Zapnout celou SAGE stěnu - podpoložka Turn On položky SAGE Wall
na Menu liště

• Vypnout celou SAGE stěnu - podpoložka Turn Off položky SAGE Wall
na Menu liště

• Nastavení jasu celé SAGE stěny - podpoložka Backlight položky SAGE
Wall na Menu liště

• Zapnout celou SAGE stěnu - podpoložka Turn On položky SAGE Wall
na Menu liště
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C. Android SAGE Manager - Uživatelská příručka

• Řízení monitorů - položka MANAGE MONITORS na Menu liště, scho-
vají se aplikační okna

• Vybrat monitor - dlouhý stisk

• Zapnout / vypnout monitor - položka Turn On / Off Menu při výběru
monitoru

• Nastavení jasu monitoru - položka Change Backlight Menu při výběru
monitoru

• Zobrazit seznam dostupných souborů, otevřít soubor - položka FILES
na Menu liště

• Zobrazit seznam spustitelných aplikací, spustit aplikaci - položka APPS
na Menu liště

• vybrat běžící aplikační okno - krátký stisk

• pohyb aplikačním oknem a změna jeho velikosti - umožněn po dlouhém
stisku

• Zoomování aplikačního okna - položka Zoom Menu při výběru aplikač-
ního okna

• Maximalizace aplikačního okna - položka Maximize Menu při výběru
aplikačního okna

• Zavření aplikačního okna - položka Close Menu při výběru aplikačního
okna

• Zavřít všechna běžící aplikační okna - podpoložka Close all Apps položky
SAGE Wall na Menu liště

• Simulace kurzoru - položka Pointer na Menu liště

64



Příloha D
Testovací scénáře uživatelského

rozhraní Android aplikace

Cílem testovacích scénářů je určení míry uživatelské přívětivosti Android apli-
kace a identifikace případných nedostatků aplikace. Testovací scénáře bu-
dou probíhat formou pokynů, které budou vykonány potenciálními uživa-
teli výsledné Android aplikace. Testovacími scénáři chci dosáhnout odpovědí
na otázky:

• Je grafické rozhraní aplikace vzhledově atraktivní, postačující nebo ne-
dostatečné?

• Je ovládání aplikace intuitivní? Pokud ne, dá se rychle naučit?

• Funguje aplikace správně?

• Zlepšuje aplikace prezentační činnost?

Uživatelé po vykonání pokynů zhodnotí aplikaci, uživatelská hodnocení
budou pak sloužit jako podklady pro další vývoj aplikace. Očekává se, že
uživatelé Android aplikace pro ovládání SAGE budou hlavně studenti a pra-
covníci FIT ČVUT.
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D. Testovací scénáře uživatelského rozhraní Android aplikace

Testovací scénář 1
Scénář se zaměřuje na ovládání monitorů.
Výchozí stav: SAGE stěna s několika vypnutými monitory, na SAGE stěně
běží aplikační okno překrývající několik monitorů (monitory zleva doprava
shora dolů 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14; monitory jsou číslované od 1).

• Spusťte Android SAGE Manager. Zkontrolujte, že máte k dispozici ná-
hled SAGE stěny. Pokud ne, aktualizujte náhled.

• Pokud nejsou některé monitory SAGE stěny zapnuté, zapněte je, příp.
zapněte celou SAGE stěnu. Použijte funkci pro zapínání celé SAGE
stěny.

• Nastavte jas celé SAGE stěny na hodnotu 50.

• Změňte jas monitoru 1. Nastavte jeho jas na hodnotu 100.

• Vypněte monitor 1.

• Vypněte všechny a jen monitory, které jsou překryty běžícím aplikač-
ním oknem. Nehýbejte běžícím aplikačním oknem. Nepoužívejte funkci
vypínání celé SAGE stěny. Použijte funkci pro řízení monitorů.
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Testovací scénář 2
Scénář se zaměřuje na ovládání aplikačních oken. Zahrnuje práce se spustitel-
nými aplikacemi a dostupnými soubory.
Výchozí stav: SAGE stěna se zapnutými monitory, žádná běžící aplikační okna.

• Spusťte Android SAGE Manager. Zkontrolujte, že máte k dispozici ná-
hled SAGE stěny. Pokud ne, aktualizujte náhled.

• Spusťte aplikaci Chronograf.

• Spusťte aplikace Clock.

• Otevřete vámi vybraný obrázek nebo pdf soubor.

• Maximalizujte vámi vybraný obrázek nebo soubor.

• Zmenšete maximalizovaný obrázek nebo pdf soubor tak, aby se vešel do
2 sloupců. Nepoužívejte funkci zoom.

• Zvětšete velikost běžícího Chronografu pomocí funkce zoom.

• Zavřete aplikaci Clock.

• Zavřete všechna zbývající běžící aplikační okna. Nepoužívejte jejich vlastní
Menu. Použijte funkci pro zavření všech bězících aplikačních oken.
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D. Testovací scénáře uživatelského rozhraní Android aplikace

Testovací scénář 3
Scénář se zaměřuje na ovládání přiděleného kurzoru.
Výchozí stav: SAGE stěna se zapnutými monitory, běžící aplikační okno apli-
kace Chronograf.

• Spusťte Android SAGE Manager. Zkontrolujte, že máte k dispozici ná-
hled SAGE stěny. Pokud ne, aktualizujte náhled.

• Zapněte simulaci kurzoru. Zvolte jako identifikaci řetězec "fitak", barvu
kurzoru zvolte zelenou.

• Pohybujte kurzorem napříč úhlopříčkou SAGE stěny.

• Pohybujte aplikačním oknem aplikace Chronograf pomocí kurzoru.

• Zavřete aplikační okno aplikace Chronograf pomocí kurzoru.

• Ukončete simulaci kurzoru.
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Dotazník
• Náhled SAGE stěny aplikace Android SAGEManager je pro mě
1. vynikající, dobře zpracovaný
2. postačující, dokázal(a) jsem se podle náhledu orientovat
3. nepostačující, nedokázal(a) jsem se podle náhledu orientovat

• Manipulace s objekty SAGE stěny se mi zdálo
1. intuitivní, vždy nebo většinou jsem věděl(a) jak na to
2. část byla intuitivní, část nebyla
3. neintuitivní, ve většině případech jsem tápal(a)

• Struktura Menu lišty a Menu položek je
1. přehledná, neměl(a) jsem problém se orientovat
2. nepřehledná, některé funkce jsem musel(a) dlouho hledat
3. nemožná, neorientoval(a) jsem se

• Celkově mi přijde ovládání aplikace
1. jednoduché, neměl(a) jsem s tím problém
2. jednoduché, s menšími potížemi
3. složité na aplikaci pro dotyková zařízení, měl(a) jsem určité potíže
4. náročné, vůbec mi to nešlo

• Ohodnoťte aplikaci na stupnici od A (nejlepší) do F (nejhorší).

• Jaké další funkce aplikace byste navrhl(a)?

69





Příloha E
Obsah přiloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
apk ....................... adresář se spustitelnou formou implementace
src

impl...................................zdrojové kódy implementace
ASMthesis...................zdrojová forma práce ve formátu LATEX

text ....................................................... text práce
ASMthesis.pdf..........................text práce ve formátu PDF
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