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Abstrakt

Tato diplomová práce se zab˝vá kompletním procesem v˝voje mobilní aplikace
pro opera�ní systém Android, která má za cíl usnadnit �tení elektronick˝ch
knih v cizích jazycích a zjednoduöit proces rozöí�ení slovní zásoby. Sou�ástí
práce je anal˝za konkuren�ních �eöení, návrh klientské a serverové �ásti, im-
plementace a testování v˝sledné aplikace. V˝sledkem je funk�ní aplikace p�i-
pravená pro dalöí rozvoj.

Klí�ová slova mobilní aplikace, elektronické knihy, Android, slovní zásoba,
jazyky

Abstract

This master’s thesis is about complete process of developing mobile application
for Android operating system, which aims to facilitate reading of electronic
books in foreign languages and simplify the process of vocabulary expansion.
The thesis consists of analysis of competitive solutions, design of client and
server parts, implementation and testing of the application. The result of this
thesis is functional application prepared for future improvements.

Keywords mobile application, ebooks, Android, vocabulary, languages

vii





Obsah

Úvod 1

1 Sou�asná �eöení 3
1.1 Aplikace pro �tení elektronick˝ch knih . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Aplikace pro u�ení slov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2 Anal˝za 21
2.1 V˝b�r zp�sobu v˝voje a platformy . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.2 P�ehled formátu elektronick˝ch knih . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.3 Anal˝za API pro p�eklad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4 Definice poûadavk� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.5 Model p�ípad� uûití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3 Návrh 39
3.1 Diagramy aktivit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2 Návrh uûivatelského rozhraní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3 Návrh architektury mobilní aplikace . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.4 Návrh serverové �ásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.5 Databázov˝ model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.6 Architektura systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4 Implementace 67
4.1 Implementace serverové �ásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2 Implementace mobilní aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5 Testování 79
5.1 Testování programátorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.2 Testování pouûitelnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

6 Dalöí rozvoj 87

ix



6.1 Krátkodobé cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.2 Dlouhodobé cíle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Záv�r 89

Literatura 91

A Seznam pouûit˝ch zkratek 97

B P�íklady p�ekladu pomocí r�zn˝ch API 99

C V˝sledky test� pouûitelnosti 101
C.1 Pre-test dotazník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
C.2 Post-test dotazník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

D Ukázka v˝sledné aplikace 103

E Obsah p�iloûeného CD 107

x



Seznam obrázk�

1.1 Reûim �tení aplikace Knihy Google Play . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Ukázka obrazovky s nastaveními aplikace eReader Prestigio . . . . 9
1.3 Hlavní obrazovka knihovny aplikace FBReader . . . . . . . . . . . 12
1.4 Ukázka nastavení v aplikaci Moon+ Reader . . . . . . . . . . . . . 15
1.5 P�íklady aplikací pro u�ení slov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.1 Diagram p�ípad� uûití: �ást první . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2 Diagram p�ípad� uûití: �ást druhá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.1 Diagram aktivit: p�idávání slova do balí�ku . . . . . . . . . . . . . 40
3.2 Diagram aktivit: sdílení balí�ku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3 Diagram toku obrazovek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.4 Lo-fi prototyp: reûim celé obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.5 Lo-fi prototyp: administrativní reûim �tení . . . . . . . . . . . . . . 47
3.6 Lo-fi prototypy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.7 Hi-fi prototypy: reûim �tení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.8 Hi-fi prototypy: ostatní obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.9 Architektura pro Android aplikace, p�evzato z [36] . . . . . . . . . 53
3.10 Chyba synchronizace p�i pouûití standardních klí�� . . . . . . . . . 57
3.11 Databázov˝ model serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.12 Databázov˝ model klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.13 Architektura systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.1 Struktura EPUB souboru, p�evzato z [49] . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2 Sekven�ní diagram popisující zv�töení velikosti písma v knize . . . 74

5.1 Úvodní návod p�i spuöt�ní aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

D.1 První �ást ukázky v˝sledné aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
D.2 Druhá �ást ukázky v˝sledné aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
D.3 T�etí �ást ukázky v˝sledné aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

xi





Seznam tabulek

xiii





Úvod

�etba knih v cizích jazycích se vûdy povaûovala za jeden z nejlepöích zp�-
sob�, jak rozöí�it znalosti cizího jazyka a rozvíjet slovní zásobu. Vöak mnoho
lidí váhá za�ít �íst knihu v cizím jazyce, protoûe si myslí, ûe textu neporozu-
m�jí nebo na p�eloûená slova zanedlouho zapomenou. Tím ztrácejí vynikající
moûnost rychleji se nau�it jazyk a p�icházejí o nová slova a ustálené fráze.

Jedním z moûn˝ch �eöení tohoto problému je mobilní aplikace, která umoûní
�tení oblíben˝ch knih v cizích jazycích a usnadní zp�sob p�ekladu a u�ení ne-
znám˝ch slov a slovních spojení. S touto aplikací v ruce by uûivatel nem�l
víc zapisovat slova a jejich p�eklady na papír nebo do elektronické tabulky.
Jedním klikem uûivatel by mohl zjistit p�eklad neznámého slova v knize a p�i-
dat ho do slovního balí�ku. Ve volné chvíli by uûivatel mohl zopakovat slova
pomocí interaktivních reûim�, a tím rozöí�it svou slovní zásobu.

Návrh a v˝voj v˝öe popsané aplikace je cílem této diplomové práce. Zá-
rove� aplikace bude umoû�ovat uûivatel�m sdílení vlastních slovních balí�k�
a synchronizaci dat pro p�ípad zm�ny nebo ztráty za�ízení. Krom� �eöení po-
staven˝ch problém� by aplikace m�la mít pochopitelné a pohodlné uûivatelské
rozhraní, které bude podn�covat uûivatele ke �tení nov˝ch knih a u�ení nezná-
m˝ch slov.

V rámci této diplomové práce budu zkoumat konkuren�ní �eöení ur�ené jak
pro �tení elektronick˝ch knih, tak i pro rozöí�ení slovní zásoby. Dalöím krokem
je anal˝za a zvolení vhodn˝ch technologií, na jejichû základ� se provede návrh
aplikace pomocí metod softwarového inûen˝rství. Poté následuje implementace
klientské a serverové �ásti aplikace a následné d�kladné testování v˝sledného
�eöení.
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Kapitola 1

Sou�asná �eöení

1.1 Aplikace pro �tení elektronick˝ch knih
Základem budoucí aplikace bude �te�ka elektronick˝ch knih, která musí ob-
sahovat obvyklé prvky pro uûivatele pro ovládání procesem �tení. Proto je
vhodné za�ít reöeröi anal˝zou nejpopulárn�jöích a nejstaûen�jöích �te�ek v ob-
chod� Google Play. V˝sledná aplikace nem�ûe b˝t konkurenceschopná, pokud
nebude obsahovat standardní prvky a funk�nosti pro elektronické �te�ky, a
proto nov˝ prvek na u�ení slov nebude mít tak v˝znamnou váhu. Anal˝za
t�chto aplikací se bude zam��ovat p�edevöím na následující oblasti:

• V˝b�r knihy

• �te�ka

• Dopl�ující funkce p�i �tení (nejv�töí pozornost bude v�nována p�ekladu)

• Uûivatelské rozhraní

Uûivatelské rozhraní je vhodné hodnotit a porovnávat pomocí Nielsenov˝ch
pravidel, která jsou navrûena tak, aby mohly odhalit vöechny nep�ehlednosti a
nep�esnosti v logickém a grafickém zpracování aplikace. Nielsenova heuristika
se skládá z deseti hlavních pravidel. [1, 2]

1. Viditelnost stavu systému
Systém musí vûdy informovat uûivatele o tom, co se d�je a v jakém stavu
se nachází systém. Systém nesmí b˝t zamrznut˝ a nereagovat na vstup
uûivatele.

2. Propojení systému a reálného sv�ta
Systém musí pouûívat jen hláöky pochopitelné pro uûivatele a prezento-
vat informace v logickém po�adí a form�.
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3. Uûivatelská kontrola a svoboda

Systém musí poskytnout uûivateli vy�eöení problému, pokud se uûivatel
zm˝lí nebo ud�lá n�co öpatn�. To znamená, ûe aplikace musí podporovat
obnovení do p�edchozího stavu systému.

4. Standardizace a konzistence

Systém musí dodrûovat obecná pravidla a standardy definované platfor-
mou. Systém se musí vyhnout pouûívání r�zn˝ch ozna�ování pro stejné
akce.

5. Prevence chyb

Systém musí um�t p�edejít chybám, ke kter˝m se m�ûe dostat uûivatel.

6. Rozpoznání namísto vzpomínání

Uûivatel si nemusí pamatovat v�ci, které mu aplikace poskytla na p�ed-
chozí obrazovce nebo d�ív. Uûivateli musí b˝t umoûn�na snadná orien-
tace v systému.

7. Flexibilní a efektivní pouûití

Aplikace by m�la b˝t snadno pouûitelná uûivatel�m, kte�í nepot�ebují
nebo neum�jí pouûít pokro�ilé funkce aplikace. Pokro�ilejöím uûivatel�m
by aplikace m�la nabídnout �adu vylepöení.

8. Estetick˝ a minimalistick˝ design

Uûivatelské rozhraní nesmí b˝t p�ecpané zbyte�n˝mi funk�nostmi a in-
formacemi.

9. Pomoc uûivatel� poznat, pochopit a vzpamatovat se z chyb

Chybové a systémové hláöky by m�ly obsahovat srozumiteln˝ popis pro-
blému pro nezkuöeného uûivatele a postup jeho �eöení. Uûivateli by vûdy
m�lo b˝t jasné, pro� k chyb� doölo.

10. Nápov�da a návody

Aplikace by m�la mít intuitivní rozhraní, aby mohla b˝t pouûitelná uûi-
vatelem bez dopl�ující p�íru�ky. V sloûit�jöích p�ípadech je vhodné, aby
informace o libovolné �ásti systému byla snadno dohledatelná.

Dodrûování kaûdého pravidla Nielsenovy heuristiky bude ohodnocené ma-
ximem 5 body, kde 0 bude znamenat, ûe aplikace v�bec nedodrûuje dané pra-
vidlo, 5 bude znamenat úplnou shodu s dan˝m pravidlem. Na konci kapitoly
o anal˝ze konkuren�ních �eöení spolu s porovnáním analyzovan˝ch aplikací
bude vypo�tené v˝sledné hodnocení uûivatelského rozhraní kaûdé aplikace.
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1.1. Aplikace pro �tení elektronick˝ch knih

1.1.1 Knihy Google Play

Za�ít anal˝zu je vhodné z jedné z nejpopulárn�jöích �te�ek elektronick˝ch
knih, oficiální aplikace od Google pod názvem Knihy Google Play [3]. Tato
aplikace má na Google Play víc neû 1 miliardu staûení a povaûuje se za jednu
z nejkvalitn�jöích �te�ek dostupn˝ch pro OS Android. Není tajemstvím, ûe
hlavním cílem této aplikace je propagace zakoupení elektronick˝ch knih pro-
st�ednictvím Google Play, nikoliv �tení knih z jin˝ch zdroj�. Moûnost p�idání
do knihovny vlastních knih z pam�ti za�ízení byla dopln�na aû po tom, co byla
vydána aplikace. N�kte�í uûivatelé si v komentá�ích st�ûují, ûe i kdyû aplikace
podporuje nahrávání knih ve formátu epub, na velkém mnoûství za�ízení to
nefunguje. Z�ejm� je to jeden z d�vod�, pro� má aplikace dost nízké hodno-
cení v porovnání s ostatními �te�kami z obchodu Google Play, a to jen 3,9 1.
Navíc aplikace podporuje jen formáty epub a pdf.

1.1.1.1 V˝b�r knihy

Velkou �ást hlavní obrazovky aplikace Knihy Google Play zabírají katego-
rie „doporu�eno pro vás“ a „nejprodávan�jöí knihy“, kde se zobrazují knihy
v�etn� jejich desky, autora a ceny. Úpln� dole je moûnost zvolit oblíbené ûánry.
Podle o�ekávání by se po zvolení oblíben˝ch ûánr� m�ly zm�nit knihy v sekci
„doporu�eno pro vás“, ale nakonec to funguje jako oby�ejné vyhledávání podle
ûánr�. Je ökoda, ûe se aplikace neptá na oblíbené ûánry p�i prvním otev�ení a
v�bec nebere v úvahu ûánry p�i doporu�ení knih. Co se t˝ká sekce „doporu�eno
pro vás“, tak to nejspíöe doporu�uje podle jiû p�e�ten˝ch anebo staûen˝ch knih.

V sousední záloûce se nacházejí knihy, které uûivatel bu� zakoupil nebo
p�idal z pam�ti za�ízení. Knihy je moûné �adit podle názvu nebo autora a p�i-
dávat do sekce jiû p�e�ten˝ch knih. P�idávání do p�e�ten˝ch knih odstra�uje
kopii knihy ze za�ízení, ale zachovává ji na serveru. P�e�tenou knihu pak je
moûné odstranit trvale tak, aby nebyla dostupná na jin˝ch za�ízeních se stej-
n˝m Google ú�tem.

P�idání vlastních knih je opravdu uûivatelsky nep�ív�tivé a bez nápov�dy se
to nedá pochopit. Zaprvé je pot�eba v nastaveních povolit nahrávání vlastních
soubor� a nikde není uvedené, ûe n�jaké povolení je v�bec pot�eba. Dalöím
krokem je najít v prohlíûe�i soubor� knihu a otev�ít ji pomocí aplikace Knihy
Google Play. Problém nastává v p�ípad�, kdy uûivatel neví, jak se pouûívá
prohlíûe� soubor� a jako v˝sledek nem�ûe nahrát knihu do �te�ky. Lepöím
�eöením by bylo ud�lat automatické hledání knih nebo vestav�t prohlíûe� sou-
bor� uvnit� aplikace.

1
Informace z 20. 4. 2018
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1. Sou�asná �eöení

Obrázek 1.1: Reûim �tení aplikace Knihy Google Play

1.1.1.2 �te�ka a p�izp�sobení textu

Nejd�leûit�jöí �ástí aplikace je vlastn� samotná �te�ka s listováním stránek a
moûností p�izp�sobení textu podle pot�eb uûivatele. Ve �te�ce existuje reûim,
kde ûádné grafické prvky nep�ekr˝vají text a dá se jen pohybovat mezi strán-
kami. Toto je nezbytné pro libovolnou �te�ku, protoûe p�i �tení knihy uûivatele
nesmí nic vyruöovat. Po klepnutí na obrazovku se otevírá jin˝ reûim, kde je
vid�t progres ve �tení, název kapitoly a celkov˝ po�et stránek. Ukázku této
obrazovky je moûné vid�t na obrázku 1.1.

Aplikace Knihy Google Play je dost chudá na moûnosti p�izp�sobení textu.
Uûivatel v aplikaci m�ûe zvolit jedno z n�kolika nabízen˝ch písem, zvolit ve-
likost textu, vzdálenost mezi �ádky a druh zarovnání textu. Dále má uûivatel
k dispozici jen t�i barevná schémata a no�ní reûim. Na jinou stranu je to velmi
p�ehledné a uûivatel nemá moûnost se v tom ztratit.

1.1.1.3 Dopl�ující funkce

Aplikace umoû�uje spoustu r�zn˝ch funkcí jako nap�íklad vyhledávání v knize,
p�idání záloûek a poznámek, p�eklad slov pomocí Google p�eklada�e a vyhle-
dávání na internetu.

Vyhledávání v knize funguje velmi p�irozen�, ûe se ukáûe �ást textu, kde
slovo bylo pouûité a p�ísluönou stránku, na kterou je moûné jednoduöe p�ejít.
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1.1. Aplikace pro �tení elektronick˝ch knih

Pro p�eklad je pot�eba ozna�it slovo nebo n�kolik slov a pak ve speciálním
menu zvolit funkci s ikonkou Google p�eklada�e. Pak se objeví velmi podobné
okno jako na webové stránce Google p�eklada�e, ve kterém je moûné zvolit
ze kterého do kterého je pot�eba ud�lat p�eklad. Velk˝m nedostatkem je, jak
velk˝ po�et kliknutí je pot�eba, aby se uûivatel mohl dostat do p�ekladu, tak
i to, ûe pro skrytí dialogu je pot�eba dvakrát kliknout mimo tento dialog.
Uzav�ení okna pomocí hardwarového tla�ítka zp�t, zp�sobí zav�ení knihy, coû
není logicky. Jako hlavní nedostatek se osv�d�ilo to, ûe po zvolení n�jakého
slova se automaticky hledá jeho v˝znam na webov˝ch stránkách Wikipedie.

1.1.1.4 Uûivatelské rozhraní

Dále následuje hodnocení uûivatelského rozhraní aplikace Knihy Google Play
pomocí Nielsenovy heuristiky.

1. Viditelnost stavu systému (5/5)
Aplikace vûdy korektn� zd�razní, kdy se kniha stahuje a jeöt� není p�i-
pravena k otev�ení. Uûivatel m�ûe provád�t libovolné akce v pr�b�hu
staûení knihy.

2. Propojení systému a reálného sv�ta (3/5)
Moûnost zvolení oblíben˝ch ûánr� neodpovídá o�ekáváním a ne�ídí do-
poru�ení knih. Ikonky odpovídají jejich funkcionalit�.

3. Uûivatelská kontrola a svoboda (1/5)
Uûivatel nemá moûnost vrátit p�vodní nastavení textu a reûimu �tení.

4. Standardizace a konzistence (5/5)
Aplikace dodrûuje standardy pro OS Android.

5. Prevence chyb (5/5)
K chybám v�töinou nem�ûe dojít.

6. Rozpoznání namísto vzpomínání (5/5)
V aplikaci je vûdy z�ejmé, v jaké knize se uûivatel nachází a na jaké
stránce.

7. Flexibilní a efektivní pouûití (2/5)
Aplikace je snadná v pouûití, protoûe neobsahuje ûádné pokro�ilejöí de-
taily jako nap�íklad víc moûností p�izp�sobení textu.

8. Estetick˝ a minimalistick˝ design (4/5)
Aplikace obsahuje jen nejd�leûit�jöí funk�nosti pro elektronickou �te�ku.
Ale absence moûnosti vypnout nápov�du z Wikipedie sniûuje pozitivní
dojem.
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1. Sou�asná �eöení

9. Pomoc uûivatel� poznat, pochopit a vzpamatovat se z chyb (3/5)

Chybové hláöky neobsahují popis, co má uûivatel d�lat, nap�íklad p�i
kliknutí na knihu, která se zrovna stahuje, se vypíöe hláöka „Nastala
chyba Knihy Google Play“.

10. Nápov�da a návody (2/5)

Aplikace obsahuje návod. Na druhou stranu aplikace je nepouûitelná bez
návodu, protoûe bez nápov�dy se nedá pochopit, jak p�idat do knihovny
vlastní knihu.

1.1.2 eReader Prestigio

Aplikace eReader Prestigio [4] má na Google Play víc neû 10 milion� staûení a
p�sobící velk˝m dojmem hodnocení 4,6. Je to první aplikace v seznamu odpo-
vídajícímu anglickému dotazu na elektronické �te�ky2. Nejhlavn�jöím kladem
této aplikace je podpora velkého mnoûství formát� jako nap�íklad epub, fb2,
html, txt, djvu a jiné, coû neumoû�uje skoro ûádná jiná �te�ka.

1.1.2.1 V˝b�r knihy

Po prvním otev�ení aplikace nabídne uûivateli prohledat za�ízení a najít vöechny
soubory, které se dají otev�ít v eReader Prestigio. Velkou v˝hodou je to, ûe
uûivatel m�ûe zvolit formáty souboru, které chce vyhledat, coû dovolí se vyva-
rovat p�epln�ní knihovny zbyte�n˝mi soubory. Knihy v knihovn� jsou zobra-
zené na poli�kách, coû p�sobí velmi zastarale. Na druhou stranu se knihy dají
zobrazit v seznamu a je moûné vyhledávat v nich. Dalöí moûností je p�idávání
knih do sbírek, které uûivatel m�ûe sám vytvo�it. Nev˝hodou je to, ûe apli-
kace neumoû�uje prohlíûení kníûek ze vöech sbírek a také velmi sloûit˝ zp�sob
p�esunutí knihy z jedné sbírky do jiné. V aplikaci také existuje obchod, kde
se dají zakoupit knihy, ale na rozdíl od Knihy Google Play se nedá stáhnout
zkuöební verze knih.

1.1.2.2 �te�ka a p�izp�sobení textu

Aplikace eReader Prestigio nabízí velmi pohodln˝ reûim �tení knih obsahující
velké mnoûství nastavení a funkcí. Hlavní v˝hodou této aplikace je existence
zkrácené a rozöí�ené moûnosti nastavení vzhledu �te�ky. Nov˝ nebo nezkuöen˝
uûivatel m�ûe zvolit písmo, velikost textu a jedno z n�kolika barevn˝ch sché-
mat. Náhled t�chto nastavení je moûné vid�t na obrázku 1.2. Pokud ale bude
uûivatel chtít nastavit víc parametr�, tak m�ûe zasáhnout do pokro�il˝ch na-
stavení, kde je moûné zm�nit skoro vöechno. Velké plus je moûnost vrácení do

2
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1.1. Aplikace pro �tení elektronick˝ch knih

Obrázek 1.2: Ukázka obrazovky s nastaveními aplikace eReader Prestigio

p�vodního stavu v p�ípad�, kdy uûivatel uû se nem�ûe vyznat ve vöech prove-
den˝ch zm�nách. Reûim �tení bez navigace a menu také je moûné upravovat,
nap�íklad je moûné zapnout zobrazení úrovn� baterie nebo progresu ve �tení.

1.1.2.3 Dopl�ující funkce

Jako v�töina �te�ek aplikace eReader Prestigio nabízí �adu r�zn˝ch funkcí,
mezi které pat�í vyhledávání v textu, p�idání záloûek a poznámek, kopírování
a p�eklad pomocí Google p�eklada�e. Vyhledávání v textu a p�idání záloûek
funguje klasicky jako ve v�töin� �te�ek v�etn� Knihy Google Play. S p�idá-
ním poznámek ale tato aplikace má problémy, protoûe pokud uûivatel bude
chtít p�idat k poznámce n�jak˝ text, tak klávesnice ve v�töin� p�ípad� p�e-
kryje místo pro psaní. Co se t˝ká p�ekladu, tak ten jednoduöe otev�e webovou
stránku Google p�eklada�e s p�edvypln�n˝m slovem nebo v�tou. Dále musí v�t-
öinou uûivatel zvolit jazyk, do jakého chce p�eloûit text. Vrátit se do aplikace
m�ûe uûivatel bu� pomocí uzav�ení prohlíûe�e nebo hardwarového tla�ítka
zp�t. Nepopirateln˝m plusem je existence v aplikaci reûimu úspory baterie.

1.1.2.4 Uûivatelské rozhraní

Dále následuje hodnocení uûivatelského rozhraní aplikace eReader Prestigio
pomocí Nielsenovy heuristiky.
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1. Sou�asná �eöení

1. Viditelnost stavu systému (5/5)

Je vûdy vid�t, v jakém stavu se nachází systém.

2. Propojení systému a reálného sv�ta (3/5)

V�töina ikon je v souladu s p�edstavou oby�ejného uûivatele. Ale zadá-
vání poznámek a p�idání knih do kolekcí nefunguje podle o�ekávání.

3. Uûivatelská kontrola a svoboda (5/5)

Uûivatel má moûnost vrátit vöechno do p�vodního stavu a kontrolovat
vöechny nastavení.

4. Standardizace a konzistence (3/5)

Aplikace �asto nedodrûuje standardy pro OS Android, n�které obra-
zovky vypadají zastaralé.

5. Prevence chyb (5/5)

P�ed provedením nevratn˝ch akcí, jako je nap�íklad mazání knihy ze
za�ízení, se vûdy objeví potvrzovací okno.

6. Rozpoznání namísto vzpomínání (4/5)

P�i p�idávání knih do kolekcí není jasné, kde se uûivatel nachází a co je
pot�eba ud�lat.

7. Flexibilní a efektivní pouûití (5/5)

Aplikace poskytuje velmi snadné rozhraní pro oby�ejné uûivatele a také
pokro�ilejöí prvky pro zájemce.

8. Estetick˝ a minimalistick˝ design (4/5)

Aplikace p�sobí jako p�epln�ná zbyte�n˝mi funk�nostmi, které uûivatel
v�töinou nepot�ebuje.

9. Pomoc uûivatel� poznat, pochopit a vzpamatovat se z chyb (5/5)

Aplikace pouûívá srozumitelné chybové hláöky.

10. Nápov�da a návody (4/5)

Aplikace obsahuje návod, ale je p�íliö komplikovaná, aby se dala pochopit
bez návodu.
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1.1. Aplikace pro �tení elektronick˝ch knih

1.1.3 FBReader
FBReader (Favorite Book Reader) [5] je staröí populární �te�ka dostupná na
Google Play, která má víc neû 10 milion� staûení. Aplikace je dob�e hodnocena
uûivateli a zaslouûí hodnocení 4,5, coû je mnohem více neû nap�íklad u aplikace
Knihy Google Play3. Ale dá se p�edpokládat, ûe v�töina pozitivních hodnocení
byla ud�lena jeöt� p�ed lety, protoûe dnes FBReader p�sobí velmi zastarale.

1.1.3.1 V˝b�r knihy

Po prvním otev�ení aplikace uûivateli se zobrazí úvod, kter˝ je v podstat� sa-
mostatnou knihou, ale nikoliv interaktivním tutoriálem. Je velmi t�ûké pocho-
pit, ûe po do�tení této dlouhé n�kolikastránkové p�íru�ky se dokonce neotev�e
ani knihovna ani jiná obrazovka. Pro v˝b�r knihy je pot�eba otev�ít bo�ní
menu a zvolit poloûku knihovna, kde uûivatel má na vybranou spoustu moû-
ností, jako nap�íklad zobrazit se�azené knihy podle r�zn˝ch kritérií, otev�ít ob-
líbené knihy nebo vyhledat knihu v za�ízení. Náhled této obrazovky je moûné
vid�t na obrázku 1.3. Také aplikace nenabízí automatické prohledávání za�í-
zení, uûivatel je donucen sám prohledat soubory a najít knihu, kterou chce
p�e�íst. Dalöí nev˝hoda spo�ívá v tom, ûe pro otev�ení knihy je pot�eba projít
obrazovkou s informací o knize, která v�töinou uûivatele nezajímá.

Jako malá v˝hoda se dá uznat, ûe aplikace nabízí moûnost koupit nebo
stáhnout zdarma knihy z jin˝ch obchod�. Ale na druhou stranu ten proces je
velmi nep�ehledn ,̋ �asto není jasné, kam se sm��uje vyhledávání a samotná
kniha nevypadá lákav� pro uûivatele.

1.1.3.2 �te�ka a p�izp�sobení textu

Reûim �tení v aplikaci FBReader na první pohled je podobn˝ jako v jin˝ch
�te�kách, ale p�i detailním zkoumání se objevilo, ûe má velkou �adu nev˝hod.
Zaprvé aplikace neobsahuje zkrácenou moûnost nastavení, jen obrovsk˝ se-
znam v�cí, kter˝ je moûné m�nit a ve kterém se dá jen t�ûko vyznat. Popis
kaûdé poloûky v nastaveních je velmi matoucí a není jasné, co se ve v˝sledku
zm�ní. Dále FBReader neobsahuje moûnost vrácení nastavení do p�vodního
stavu, coû znamená, ûe je velmi snadné se dostat do stavu, kde kniha po zm�-
nách nastavení uû není �itelná. Jako v˝hodu je moûné brát v úvahu to, ûe
aplikace má no�ní reûim, kter˝ je moûné snadno zapnout na horní liöt�.

1.1.3.3 Dopl�ující funkce

FBReader nemá promyölené a pohodlné dopl�ující funkce. Jako první nev˝-
hodu je moûné poznamenat to, ûe v aplikaci jsou popletené pojmy záloûka
a poznámka. Na první pohled zv˝razn�né slovo je moûné p�idat do pozná-
mek, ale ve v˝sledku se to p�idává do záloûek. Také jako záloûku je moûné

3
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1. Sou�asná �eöení

Obrázek 1.3: Hlavní obrazovka knihovny aplikace FBReader

p�idat celou stránku. Co se t˝ká vyhledávání, tak po zadání slova se p�ímo
v knize zv˝razní pot�ebná slova a není ûádná moûnost nap�íklad p�ejít k dal-
öímu nalezenému slovu. Také aplikace nabízí p�eklad slov jen pomocí externích
slovník�.

1.1.3.4 Uûivatelské rozhraní

Dále následuje hodnocení uûivatelského rozhraní aplikace FBReader pomocí
Nielsenovy heuristiky.

1. Viditelnost stavu systému (3/5)

Aplikace ob�as neindikuje, ûe se n�co provádí, nap�íklad není jasné, jestli
se kniha za�ala stahovat.

2. Propojení systému a reálného sv�ta (1/5)

Existuje velké mnoûství funk�ností v aplikaci, které nefungují podle o�e-
kávání uûivatele jako nap�íklad p�idávání záloûek nebo vyhledávání knih
v za�ízení.
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1.1. Aplikace pro �tení elektronick˝ch knih

3. Uûivatelská kontrola a svoboda (2/5)
Aplikace neumoû�uje vrácení proveden˝ch zm�n v nastavení. Na druhou
stranu existuje moûnost se vrátit na p�vodní stránku p�esunutí se na
jinou pomocí navigace.

4. Standardizace a konzistence (1/5)
Aplikace je velmi zastaralá a nedodrûuje standardy pro OS Android.

5. Prevence chyb (5/5)
Aplikace obsahuje potvrzující dialogy pro nevratné akce.

6. Rozpoznání namísto vzpomínání (1/5)
Aplikace má velmi neintuitivní a matoucí navigaci.

7. Flexibilní a efektivní pouûití (1/5)
Je velmi t�ûko se vyznat v aplikaci a najít n�jakou funk�nost nebo zp�-
sob, jak provést pot�ebnou zm�nu.

8. Estetick˝ a minimalistick˝ design (2/5)
Aplikace je p�etíûena matoucími funk�nostmi, ve kter˝ch se nedá vyznat.

9. Pomoc uûivatel� poznat, pochopit a vzpamatovat se z chyb (5/5)
Aplikace pouûívá srozumitelné chybové hláöky.

10. Nápov�da a návody (1/5)
Po prvním otev�ení aplikace se vûdy zobrazí p�íru�ka, která ale neob-
sahuje nutné informace k ovládání. Uûivatel je donucen tuto p�íru�ku
aspo� jednou prohlédnout.

1.1.4 Moon+ Reader

Moon+ Reader [6] je dalöí �te�ka, která se nachází na prvních místech v ûeb-
�í�cích populárních �te�ek dostupn˝ch pro OS Android. Moon+ Reader stejn�
jako p�edchozí analyzované aplikace má vysoké hodnocení, které se rovná 4,44.
Po�et staûení je 10 aû 50 milion�.

1.1.4.1 V˝b�r knihy

Aplikace má dob�e zpracovanou knihovnu, kam se dají automaticky p�idat
knihy ze za�ízení. Pro náro�n�jöí uûivatele existuje moûnost pomocí vestav�-
ného pr�zkumníka soubor� p�idat jen ty knihy, které jsou pot�eba. V aplikaci

4
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1. Sou�asná �eöení

existuje moûnost pohodlného vyhledávání, �azení a filtrování knih. Dalöí v˝-
hodou aplikace je zobrazení pr�b�hu �tení a filtrování knih podle tohoto para-
metru, coû nebylo dostupné v ûádné jiné z jiû analyzovan˝ch aplikací. Moon+
Reader stejn� jako FBReader nabízí staûení knih z jin˝ch internetov˝ch ob-
chod� s knihami.

Jako nev˝hodu se dá po�ítat to, ûe p�idání do oblíben˝ch je moûné jen po
vytvo�ení a zadání n�jaké kategorie. Dalöí v�c, která p�ipadá jako nev˝hoda, je
existence tla�ítka, které otevírá náhodnou knihu, coû je nekonzistentní chování
a nedá se p�edstavit p�ípad, kdy by se to hodilo.

1.1.4.2 �te�ka a p�izp�sobení textu

Reûim �tení v Moon+ Reader se nachází pod kontrolou uûivatele, jelikoû je
moûné m�nit skoro vöechno. Vöechny moûnosti zm�ny vzhledu a chování re-
ûimu �tení jsou rozd�lené do t�í kategorií: moûnosti zobrazení, moûnosti ovlá-
dání a r�zné. Na druhou stranu t�ch moûností je tolik, ûe najít p�esn� to,
co uûivatel pot�ebuje, je skoro nemoûné. Navíc vedle n�kter˝ch poloûek se
nachází ikonka pastorku, která up�es�uje nastavení nebo upozor�uje na n�co
uûivatele. Znázorn�ní tohoto chování je moûné vid�t na obrázku 1.4. Dále apli-
kace umoû�uje n�kolik akcí, v˝znam kter˝ch není jasn ,̋ jako nap�íklad p�ejít
na p�edchozí nebo následující soubor. Po zvolení této moûnosti se nic ned�je,
jen se vypíöe chybová hláöka o tom, ûe soubor není nalezen .̋ Dalöí nev˝hoda
spo�ívá v tom, ûe poloûka v menu pod názvem „informace“ vede na stránku
s moûností zakoupení placené verze aplikace.

Nejv�töí v˝hoda Moon+ Reader, kterou nem�la ûádná jiná analyzovaná
�te�ka, je automatické posouvání textu. Po zapnutí této funkce se uûivatel
nemusí starat o p�echod na následující stránku, aplikace to ud�lá postupn�
sama.

1.1.4.3 Dopl�ující funkce

Nejv�töí pozornost v˝vojá�� v aplikaci Moon+ Reader byla z�ejm� v�no-
vána poznámkám a r�zn˝m zp�sob�m zv˝razn�ní textu. Velkou �ást liöty
s funk�nostmi zabírají r�zné moûnosti podtrhávání, p�eökrtnutí anebo obar-
vení. Ostatní funk�nosti nejsou zobrazené pomocí ikonek, ale zkrácen˝ch slov,
coû není uûivatelsky p�ív�tivé. Aplikace podporuje hledání v Google a Wiki-
pedii, p�eklad pomocí p�echod� na externí stránku Google p�eklada�e, sdílení,
kopírování a hledání v knize. Navíc aplikace umoû�uje prohlédnout historii po-
sledních vybran˝ch slov. Také aplikace umoû�uje nainstalovat externí slovník
a pouûívat ho pro p�eklad slov.

1.1.4.4 Uûivatelské rozhraní

Dále následuje hodnocení uûivatelského rozhraní aplikace Moon+ Reader po-
mocí Nielsenovy heuristiky.
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1.1. Aplikace pro �tení elektronick˝ch knih

Obrázek 1.4: Ukázka nastavení v aplikaci Moon+ Reader

1. Viditelnost stavu systému (5/5)

Je vûdy vid�t, v jakém stavu se nachází systém.

2. Propojení systému a reálného sv�ta (2/5)

Aplikace nepouûívá ikonky, ale zkrácené názvy akcí. Ob�as ikonka pas-
torku neznamená otev�ení nastavení, ale vypisování up�es�ující hláöky.

3. Uûivatelská kontrola a svoboda (4/5)

Aplikace má p�íliö hodn� moûností nastavení �te�ky, ale také poskytuje
moûnost vytvo�ení zálohy nastavení.

4. Standardizace a konzistence (2/5)

Aplikace z�ejm� zm�nila v nedávné dob� design na moderní, ale je vid�t,
ûe se to v˝vojá��m nepoda�ilo úpln� vöude. Ob�as je vid�t star˝ design.

5. Prevence chyb (5/5)

Aplikace obsahuje potvrzující dialogy pro nevratné akce.

6. Rozpoznání namísto vzpomínání (5/5)

Aplikace má intuitivní navigaci.
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7. Flexibilní a efektivní pouûití (2/5)
Je dost t�ûké najít n�jakou funk�nost nebo zp�sob, jak provést pot�ebnou
zm�nu.

8. Estetick˝ a minimalistick˝ design (4/5)
V pr�b�hu �tení uûivatele nic nevyruöuje a v�töina funk�ností je skrytá
v menu.

9. Pomoc uûivatel� poznat, pochopit a vzpamatovat se z chyb (5/5)
Aplikace pouûívá srozumitelné chybové hláöky.

10. Nápov�da a návody (4/5)
Aplikace neobsahuje ûádnou p�íru�ku ani FAQ stránku. Aplikace v�töi-
nou nepot�ebuje ûádné vysv�tlení.

1.1.5 Shrnutí a porovnání aplikací pro �tení elektronick˝ch
knih

V tabulce 1.1 je moûné vid�t porovnání vybran˝ch funkcí a vlastností jednot-
liv˝ch analyzovan˝ch aplikací.

Hlavním cílem této anal˝zy bylo nejen zjistit v˝hody a nev˝hody nejpopu-
lárn�jöích �te�ek, ale také prozkoumat jejich funkcionalitu a uûivatelské roz-
hraní, aby dodrûovaly ty nejlepöí zvyky a vyhnulo se �ast˝m chybám. Hlavní
spole�nou chybou �te�ek eReader Prestigio, Moon+ Reader a FBReader byla
p�etíûenost r�zn˝mi funk�nostmi a moûnostmi nastavení. Návrh uûivatelsk˝ch
rozhraní t�chto �te�ek nebyl dob�e p�izp�soben k takové rozmanitosti funk�-
ností, tak n�které funkcionality ztratily smysl a n�které nebylo moûné dohle-
dat. Naopak aplikace Knihy Google Play obsahuje jen uûite�né funk�nosti a
má velmi p�ehledn˝ design, ale hlavní její problém spo�ívá v zam��enosti na
uûivatele, kte�í budou kupovat knihy na Google Play. Proto tato aplikace má
velmi öpatn� promyölené nahrávání knih do za�ízení.

Dalöím cílem bylo zkoumání moûnosti p�ekladu v analyzovan˝ch aplika-
cích. Vöechny aplikace m�ly alespo� n�jak˝ zp�sob p�ekladu, nej�etn�jöí moû-
ností bylo p�ejít na webovou stránku Google p�eklada�e. Aplikace Moon+
Reader m�la v sob� jeöt� moûnost spolupráce se slovníky z Google Play, coû je
mnohem lepöí volba, neû otevírat externí webovou stránku. Ale ûádná z ana-
lyzovan˝ch aplikací nenabízí pohodln˝ p�eklad slov bez p�echodu na externí
stránky nebo stahování externích slovník�.

1.2 Aplikace pro u�ení slov
Hlavním cílem anal˝zy aplikací pro u�ení slov je zjistit nejú�inn�jöí techniky
na zapamatování slov v cizích jazycích. P�edm�tem pozornosti budou hry,
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1.2. Aplikace pro u�ení slov

Tabulka 1.1: Porovnání funkcí a vlastností

Funkce a vlastnosti
Knihy
Google
Play

eReader
Prestigio FBReader Moon+

Reader

Podporované formáty
soubor� epub, pdf

epub,
mobi,

pdf, html,
txt, rtf,

doc, djvu,
fb2

epub, fb2,
doc, html

epub,
pdf,

mobi,
chm, fb2,
txt, cbr,

cbz
Automatické

prohledávání za�ízení a
p�idání knih do

knihovny

Ne Ano Ne Ano

Vestav�n˝ prohlíûe�
soubor� pro p�idání

knih
Ne Ano Ano Ano

Moûnost zakoupit
nebo stáhnout knihu Ano Ano Ano Ano

Synchronizace knih Ano Ano Ne Ne

Synchronizace �tecí
pozice Ano Ano Ne

Ano
(Google
Drive
nebo

Dropbox)
P�idání knih do

oblíben˝ch Ne Ano Ano Ano

Vytvo�ení kategorie
knih Ne Ano Ne Ano

Vestav�n˝ p�eklad bez
p�echodu na webovou

stránku

Ano
(Google
Transla-

tor
Aplikace)

Ne Ne Ano
(slovníky)

No�ní reûim Ano Ano Ano Ano
Otev�ení z knihovny

naposledy �tené knihy Ne Ne Ne Ano

Automatické
posouvání textu Ne Ne Ne Ano

Reûim úspory baterie Ne Ano Ne Ne
Hodnocení

uûivatelského rozhraní 3,5 4,3 2,2 3,8

17



1. Sou�asná �eöení

kvízy a jejich provedení. Navíc techniky, které pouûívají jen obrázky anebo
zvuk, budou vynechané, je pot�eba, aby se v aplikaci u�ilo jen s pomocí slov a
jejích p�eklad�, p�ípadn� s obrázky, kde jejich pouûití není podstatné. Proto
v této sekci nebudou analyzované a hodnocené ani kvalita zpracování aplikace,
ani její uûivatelské rozhraní.

1.2.1 Fun Easy Learn English Vocabulary

Aplikace Fun Easy Learn English Vocabulary [7] je jednou z nejlepöích aplikací
pro u�ení slov v anglickém jazyce. Aplikace má velké mnoûství p�edp�iprave-
n˝ch slovních balí�k�, které mají r�zné stupn� sloûitostí. Po zvolení pot�eb-
ného balí�ku uûivatel m�ûe vybrat jeden z n�kolika reûim� na u�ení cizích
slov.

První a nejd�leûit�jöí reûim je prohlíûení slov ve form� karti�ek. Jelikoû
tato aplikace je dost obrázkov� zam��ená, tak na karti�ce krom� slova a jeho
p�ekladu je jeöt� obrázek symbolizující slovo. Uûivatel se m�ûe voln� pohy-
bovat mezi karti�kami, a tím pádem se u�it nová slova. Dalöí d�leûit˝ reûim,
kter˝ p�ipadá v úvahu vzhledem k charakteru této diplomové práce, je p�i�a-
zování slov. Tento reûim je jeden z nejzajímav�jöích a po jeho zvolení se na
obrazovce objeví dva sloupce, v prvním budou slova v angli�tin�, v druhém
slova v jazyce uûivatele. Cílem hrá�e je zvolit n�jaké slovo z prvního sloupce
a pak najít jeho správn˝ p�eklad ve druhém. Po zvolení správného páru ob�
slova zmizí a objeví se nová slova. Znázorn�ní tohoto reûimu je moûné pro-
hlédnout na obrázku 1.5a. T�etím zajímav˝m reûimem je volba správného
p�ekladu z n�kolika variant. Tento reûim je dost jednoduch ,̋ protoûe uûivatel
má na vybranou jen dv� moûnosti. Posledním zajímav˝m reûimem je sesta-
vení slova z písmen, kdyû uûivatel má k dispozici jeho p�eklad a obrázek. Pro
usnadn�ní uû má uûivatel p�edvypln�n˝ch n�kolik písmen ze slova a pot�ebuje
volit písmena ve správném po�adí, pokud vybere öpatné písmeno, tak se to
jednoduöe neobjeví ve v˝sledku.

1.2.2 TFlat Learn English Vocabulary Game

Aplikace TFlat Learn English Vocabulary Game [8], stejn� jako i p�edchozí
aplikace, je zaloûena nejen na slovech a jejich p�ekladech, ale také i na znázor-
n�ní slov pomocí obrázk�. Po zvolení balí�ku se slovy se objeví seznam, kde
v kaûdém �ádku je moûné vid�t obrázek, p�eklad slova a slovo v anglickém
jazyce. Libovoln˝ balí�ek je moûné zkouöet pomocí r�zn˝ch her, které jsou po-
dobné jako v p�edchozí aplikaci, jen s tím rozdílem, ûe hry jsou p�izp�sobené
pro d�ti. Nap�íklad cílem jedné hry je zachránit rybi�ku tím, ûe uûivatel bude
rychle volit správn˝ p�eklad slova ze dvou moûností. Toto je moûné vid�t na
obrázku 1.5b. Pokud uûivatel to bude d�lat p�íliö pomalu, tak hladina vody
klesne a ryba zem�e. Dalöí hra je interpretací skládání slova z písmen, jen místo
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1.2. Aplikace pro u�ení slov

(a) Fun Easy Learn English (b) TFlat Learn English (c) Flashcards

Obrázek 1.5: P�íklady aplikací pro u�ení slov

karti�ek s písmeny jsou pouûité ûáby. Je zajímavé, ûe na rozdíl od p�edchozí
aplikace v TFlat English Vocabulary uûivatel je vûdy omezen �asem.

1.2.3 Super Flashcards, Learn words

Poslední analyzovaná aplikace pro u�ení slov nebude podobná dv�ma p�edcho-
zím, protoûe v aplikaci Super Flashcards [9] si sám uûivatel vytvo�it balí�ky se
slovy. U�ení se provádí pomocí karti�ek, kde uûivatel vidí slovo v cizím jazyce
a snaûí se ho zapamatovat. Pak stiskne tla�ítko ukázat správnou odpov�� a
ohodnotí, jak dob�e v�d�l p�eklad tohoto slova. Je zajímavé, ûe v pr�b�hu
zapamatování slov je moûné zobrazit nápov�du bu� pomocí v˝b�ru z n�kolika
variant nebo pomocí skládání slova z písmen. Dále je moûné hrát dva druhy
her: spojení slov (slova v cizím jazyce a p�ekladu) a hry na pam��. První hra
uû byla sou�ástí jedné z analyzovan˝ch aplikací, druhá je interpretací popu-
lární hry na spojení stejn˝ch obrázk�, které je moûné oto�it jen na pár vte�in.
Role stejn˝ch obrázk� hrají stejná slova jen v r�zn˝ch jazycích. Tuto hru je
moûné si prohlédnout na obrázku 1.5c.

1.2.4 Shrnutí

Po anal˝ze aplikací, které pomáhají v u�ení nov˝ch slov v cizím jazyce je
moûné �íct, ûe nejd�leûit�jöí funkce pro tento typ aplikací je vhodn˝ p�ehled
slov a jejich p�eklad�. Nedílnou sou�ástí tohoto p�ehledu musí b˝t �itelné
slovo a jeho p�eklad, také pohodln˝ p�echod mezi r�zn˝mi slovy. Dále bude
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pot�eba mít aspo� dv� hry, které budou pomáhat �tená�i zapamatovat si jak
nová slova, tak i jejich p�eklady. Nejvíc p�ichází v úvahu hra p�i�azování slov
ke správn˝m p�eklad�m a také v˝b�r správného slova z n�kolika.
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Kapitola 2

Anal˝za

2.1 V˝b�r zp�sobu v˝voje a platformy

2.1.1 Zp�sob v˝voje
Jedním z nejd�leûit�jöích rozhodnutí p�i v˝voji aplikace je v˝b�r platformy
a zp�sobu v˝voje. Prvním rozhodnutím je v˝b�r mezi nativním a hybridním
zp�sobem v˝voje. Nativní je aplikace, která spl�uje poûadavky konkrétního
opera�ního systému pomocí pouûití p�ísluöného SDK. Na rozdíl od nativní,
cross-platformní aplikace, m�ûe b�ûet na libovolném mobilním za�ízení a ne-
záleûí na opera�ním systému. Je jasné, ûe moûnost vyvíjet pro více platforem
najednou, nem�ûe z�stat beztrestn� a platí se za to velká cena. Zaprvé u cross-
platformních aplikací v�töinou trpí v˝kon, a proto tento zp�sob je nevhodn˝
pro aplikace, které budou provád�t sloûité operace nebo budou mít d�my-
slné uûivatelské rozhraní. Dále je pot�eba uvést, ûe cross-platformní aplikace
v�töinou nemají podporu nativních UI prvk�, na které jsou zvyklí uûivatelé
opera�ního systému Android nebo iOS, a proto aplikace nebude vypadat p�i-
rozen�. [10]

Hlavním ú�elem této diplomové práce je navrhnout a vyvinout elektronic-
kou �te�ku s rozöí�enou podporou u�ení cizích jazyk�, a proto bude pot�eba
implementovat sloûité vícesloûkové uûivatelské rozhraní, i provád�t sloûité akce
jako zpracování elektronické knihy anebo vyhledávání. Pro tyto ú�ely se nejvíc
hodí nativní zp�sob programování.

2.1.2 Platforma
Platforma pro v˝voj této diplomové práce byla vybrána s ohledem na hlavní
v˝hody a nev˝hody tvorby mobilních aplikací pro nejrozöí�en�jöí mobilní plat-
formy. Hlavní v˝hodou v˝voje pro OS Android je obrovsk˝ podíl na trhu a
to podle [11] p�ibliûn� 76,82 %, coû je mnohem v�töí podíl neû u iOS. Dalöí
nepopirateln˝ plus v˝voje pro Android je to, ûe v˝vojá� nepot�ebuje nic krom�
znalostí, po�íta�e a vhodného IDE. Oproti tomu v˝voj pro iOS vyûaduje po-
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�íta� s opera�ním systémem Mac OS a licenci pro v˝voj na za�ízení iPhone.
Sledující bod porovnání m�ûe b˝t brán v úvahu jak v˝hoda, tak i nev˝hoda a
to r�znorodost za�ízení, jejích zna�ek a velikosti obrazovek s opera�ním sys-
témem Android. V˝hoda tohoto bodu spo�ívá v tom, ûe kaûd˝ �lov�k si m�ûe
zvolit za�ízení podle sv˝ch preferencí a pen�ûenky, coû znamená, ûe cílová sku-
pina není omezena ani v�kem, ani pen�zi. Co se t˝�e nev˝hody r�znorodosti
za�ízení, tak je to jeden z nejv�töích problém� programování pro OS Android,
protoûe v˝vojá� musí brát v úvahu specifi�nost kaûdého za�ízení a p�izp�so-
bovat podle toho kód. Je pot�eba také zmínit, ûe jedna z v˝hod programování
pro iOS je to, ûe i kdyû podíl tohoto opera�ního systému na trhu je mnohem
menöí, p�íjmy z aplikací jsou ve v�töin� p�ípad� v�töí. [12]

Po anal˝ze a zváûení vöech v˝hod a nev˝hod, pro implementaci této diplo-
mové práce byl zvolen˝ opera�ní systém Android a programovací jazyk Kotlin.
Hlavním d�vodem se stala celosv�tová rozöí�enost tohoto opera�ního systému,
jednoduchost sdílení a testování v˝sledné aplikace. Neposlední v�c byla vlastní
zkuöenost s v˝vojem pro Android v práci.

2.1.3 Minimální podporovaná verze Androidu

Dalöím rozhodnutím, které se t˝ká platformy, je volba minimální podporované
verze opera�ního systému Android. I kdyû poslední verze opera�ního systému
Android poskytuje nejlepöí API, v˝vojá�i nutn� pot�ebují podporovat i staröí
verzi. Podle oficiální dokumentace [14] je pot�eba podporovat aspo� 90 %
aktivních za�ízení. V tabulce 2.1 je moûné vid�t oficiální statistiky, které po-
skytují informaci o po�tu za�ízení, která b�ûí pod jednotliv˝mi verzemi5.

V˝sledná aplikace bude podporovat opera�ní systém Android od verze 4.4
a v˝öe a pokryje 95,9 % aktivních za�ízení.

2.2 P�ehled formátu elektronick˝ch knih
Jeöt� p�ed n�kolika lety byly populární speciální elektronické �te�ky, ale s po-
krokem v mobilních technologiích se na tuto tendenci za�alo zapomínat. Te�
v�töina lidí pro �tení elektronick˝ch knih pouûívá b�ûné mobilní telefony a bez
problém� �te za libovoln˝ch okolností, bu� v m�stské hromadné doprav� nebo
na pláûi u jezera. Je to pohodlné, protoûe dnes skoro kaûd˝ �lov�k má mobilní
telefon vûdy po ruce. Koupit pot�ebnou knihu v elektronickém formátu je dnes
velmi jednoduché, v�töinou uûivatel mobilního za�ízení má na vybranou i ve-
stav�né moûnosti jako nap�íklad obchod Google Play pro Android, tak i m�ûe
snadno zakoupit knihu na velkém mnoûství webov˝ch stránek.

Základem v˝sledné aplikace bude �te�ka elektronick˝ch knih, coû znamená
ûe je pot�eba zvolit podporovan˝ formát. V následujících sekcích budou ana-
lyzované nejrozöí�en�jöí a nejpopulárn�jöí formáty elektronick˝ch knih.

5
Informace ze srpna 2018
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Tabulka 2.1: Zastoupení verzí opera�ního systému Android, p�evzato z [13]

Verze Ozna�ení API Podíl
2.3.3 - 2.3.7 Gingerbread 10 0,3 %
4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 0,3 %
4.1.x

Jelly Bean
16 1,2 %

4.2.x 17 1,8 %
4.3 18 0,5 %
4.4 KitKat 19 8,6 %
5.0 Lollipop 21 3,8 %
5.1 22 15,4 %
6.0 Marshmallow 23 22,7 %
7.0 Nougat 24 20,3 %
7.1 25 10,5 %
8.0 Oreo 26 11,4 %
8.1 27 3,2 %

2.2.1 Formát EPUB

Následující sekce je napsána pomocí [15, 16, 17].

Formát ePub je jeden z nejrozöí�en�jöích formát� pro distribuci a v˝m�nu
digitálních publikací a dokument�. Jedná se o voln˝ a otev�en˝ technick˝
standard, kter˝ byl vyvinut a p�edstaven IDPF (International Digital Pu-
blishing Forum) a z toho �asu je podporován skoro vöemi existujícími jak
hardwarov˝mi, tak i elektronick˝mi �te�kami. Formát ePub p�edstavuje je-
den ZIP archiv zvan˝ kontejner, kter˝ obsahuje velké mnoûství uûite�n˝ch
dat strukturovan˝ch podle specifikace. Tento kontejner musí obsahovat ma-
nifest, metadata, definované po�adí �tení, standardizovanou tabulku obsahu,
související naviga�ní struktury a také samotn˝ obsahov˝ dokument. Jako dalöí
rozöí�ení m�ûe archiv obsahovat styly, písma, PLS dokumenty, které poskytují
informaci o v˝slovnosti a mnoho dalöích uûite�n˝ch dat. Informace obsaûená
v metadatech má obrovské zna�ení, tam je moûné nap�íklad najít informaci
o názvu knihy nebo jazyce.

Formát ePub má velkou v˝hodu v tom, ûe je snadn� manipulovateln˝ kv�li
jeho standardizované struktu�e, coû dovoluje p�izp�sobovat text k r�zn˝m ve-
likostem obrazovky, libovoln� stylovat text a pohodlné pracovat s obrázky a
styly. Formát ePub má také rozsáhlou dokumentaci, a proto je velmi pohodln�
s ním pracovat. Vöechny v˝hody a podrobná dokumentace d�lají ten formát
nejlepöím kandidátem pro zpracování v této diplomové práci. Podrobn�jöí in-
formace o formátu ePub je moûné najít v sekci 4.2.2.1.
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2.2.2 Formát MOBI

Mobilepocket ebook formát je staröí formát pro elektronické knihy, kter˝
v dané dob� vlastní Amazon. Jako i p�edchozí formát Mobi podporuje pokro-
�ilou navigaci, p�idávání záloûek, poznámek a p�izp�sobení obsahu. Nejv�töí
rozdíl mezi Mobi a ePub spo�ívá v tom, ûe Mobi je spíö vhodn˝ pro staröí
za�ízení s menöí velikostí obrazovky, a to kv�li striktnímu omezení velikosti
obrázk� (64K) a vysokému stupni komprese samotného formátu. Tento for-
mát obsahuje hodn� omezení, jako nap�íklad problémy s nastavením velikosti
okraj� a rozmíst�ním obrázk� v textu. Nejv�töím problémem tohoto formátu
je nedostate�ná dokumentace, coû skoro neumoû�uje práci. [18, 19]

2.2.3 Formát PDF

PDF (Portable Document Format) není p�ímo standardním formátem pro
elektronické knihy, cílem tohoto formátu je umoûnit v˝m�nu dokument� s vy-
sok˝m rozliöením nezávisle na systému a hardwaru. PDF dokumenty mohou
obsahovat text, grafiku a jiné multimediální prvky, a také podporují vyhledá-
vání v textu, záloûky, JavaScript akce a interaktivní prvky. Na rozdíl od ePub
a Mobi, PDF není zaloûen˝ na XML a vychází z jazyku PostScipt a skládá se
z jediného souboru. PDF obsahuje hlavi�ku, t�lo, tabulku odkaz� a záv�re�nou
sekci, kde se hlavní obsah nachází v t�le ve form� sekvencí objekt�. V základní
podob� PDF má pevné rozvrûení, nepodporuje p�eformátování a snadné p�i-
zp�sobení k r�zn˝m velikostem obrazovky, coû je nejv�töí nev˝hoda, která
omezuje pouûití formátu PDF v elektronick˝ch �te�kách. Je pot�eba zmínit,
ûe existují zp�soby p�idání vrstev, které umoû�ují p�izp�sobení textu, ale je
to spíö v˝jimka neû standard. Také za kvalitní zobrazení grafiky PDF v�t-
öinou platí velk˝m rozm�rem souboru. V�töina moderních �te�ek podporuje
zobrazení PDF, ale text je p�edem rozd�len do stránek, které je moûné jen
zv�töovat. [20]

2.2.4 Formát FB2

Fiction Book (FB2) je otev�en˝ formát pro elektronické knihy, kter˝ se liöí od
ePub tím, ûe se skládá jen z jednoho XML a hlavním cílem je popis struktury
knihy. Stejn� jako i ePub obsahuje metadata, ze kter˝ch je moûné zjistit autora
nebo jazyk knihy. Tento formát je jednoduöe zpracovateln ,̋ protoûe obsahuje
nejd�leûit�jöí a nejleh�í data na za�átku, t�ûké obrázky jsou na konci. Také
kv�li jednoduché struktu�e FB2 je moûné snadno p�evád�t r�zné formáty jako
doc nebo txt do FB2. Hlavním nedostatkem tohoto formátu je to, ûe FB2 je
dost star˝ a ztratil svou popularitu jeöt� p�ed deseti lety. Navíc dokumentace
tohoto formátu je nedosta�ující. [21]

24



2.3. Anal˝za API pro p�eklad

2.2.5 Shrnutí

Po anal˝ze v�töiny nejpopulárn�jöích formát� pro elektronické knihy je moûné
�íct, ûe nejlepöím kandidátem pro zpracování v této diplomové práci je ePub,
protoûe v dneöní dob� je to nejpopulárn�jöí formát, má velmi rozsáhlou do-
kumentaci, obsahuje vöechny pot�ebné funk�nosti a je standardem v kaûdé
elektronické �te�ce.

2.3 Anal˝za API pro p�eklad
Pro p�eklad slov a v�t z knihy je pot�eba zvolit vhodné API, které dostane jako
vstup �et�zec pro p�eklad a jazyk, do kterého je pot�eba p�eloûit a poskytne
na v˝stup p�eloûen˝ �et�zec. Jiná �eöení, jako nap�íklad externí slovníky a
aplikace, nep�ipadají v úvahu, protoûe cílem této aplikace je pohodln˝ p�eklad
p�ímo na obrazovce s textem knihy, coû je moûné dosáhnout jen pomocí API.
Po zkoumání r�zn˝ch API pro p�eklad se vy�lenily dv� nejlepöí moûnosti,
a to jsou Google Translation API a Microsoft Translator API, které budou
podrobn�ji rozebírané v následujících odstavcích.

2.3.1 Google Translation API

Následující sekce je napsána pomocí [22, 23].
Google Translation je nejznám�jöí nástroj pro p�eklad text� ve sv�t�, kter˝

denn� pouûívají stovky milion� lidí. P�ekladatelské API od Google poskytuje
jednoduché rozhraní pro p�eklad text� mezi dv�ma podporovan˝mi jazyky.
Pokud zdrojov˝ jazyk není znám, Google Translation API pouûije funkci roz-
poznávání, a proto zadávání zdrojového jazyku není povinné. Také v˝hodou
Google Translation API je pouûití jednoduchého standardu REST API.

Google Translation API je zaloûené na u�ícím se neuronovém strojovém
p�ekladu, coû znamená, ûe se p�eklad vûdy zdokonaluje a opravuje. Také toto
API m�ûe fungovat i ve starém reûimu frázového strojového p�ekladu, kter˝ se
pouûívá jen v p�ípad� uvedení této metody v poûadavku, nebo pokud poûado-
van˝ pár jazyk� není podporovan˝ metodou neuronového p�ekladu. Nejv�töím
plusem tohoto API je podpora více neû 100 jazyk�, coû nedokáûe ûádné jiné
konkuren�ní API. P�ekladatelské API od Google nabízí zdarma p�eklady aû
na 300 dolar� na jeden rok, dále se zpoplat�uje jen ten po�et znak�, kter˝ je
skute�n� pouûit.

Google Translation API podporuje t�i dotazy:

• POST /language/translate/v2

P�ekládá vstupní �et�zec.

• POST /language/translate/v2/detect

Rozpoznává jazyk �et�zce v rámci poûadavku.
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• GET /language/translate/v2/languages

Vrací seznam podporovan˝ch jazyk�.

2.3.2 Microsoft Translator API

Následující sekce je napsána pomocí [24, 25, 26].
Microsoft Translator API je druh˝m nejv�töím p�ekladatelsk˝m API, které

existuje v dneöní dob�. Toto API je zaloûené na statistickém strojovém p�e-
klad�, coû znamená ûe pouûívá více neû desetilet˝ v˝zkum p�irozeného jazyka
spole�nosti Microsoft. Tento systém se u�í z existujících p�eklad� pomocí stro-
jového u�ení a aplikované statistiky.

Nejv�töí odliönost tohoto API od Google Translation API je moûnost zís-
kání alternativního p�ekladu slova. Nev˝hoda této funkce je v tom, ûe Micro-
soft API nabízí alternativní p�eklady jen pro velmi omezen˝ po�et pár� jazyk�.
Ve v�töin� t�chto pár� je jedním z jazyk� angli�tina, a proto tato funkce je
nepouûitelná pro aplikace, které podporují p�eklady mezi dalöími jazyky. Jed-
nou z moûností by bylo p�ekládat slovo ze zdrojového jazyku do angli�tiny a
pak p�ekládat z angli�tiny pomocí této metody do cílového jazyku s více al-
ternativními p�eklady, ale tím se ztratí celková p�esnost p�ekladu a je moûné
snadno se dostat do nesmysl�.

Microsoft Translator API nabízí dva miliony znak� zdarma a pak p�echází
na stejn˝ model jako Google Translation API, kde se platí jen za p�eloûená
slova.

Microsoft Translator API umoû�uje následující dotazy:

• POST /translate?api-version=3.0

P�eloûit vstupní text.

• POST /transliterate?api-version=3.0

Transliterovat vstupní �et�zec.

• POST /detect?api-version=3.0

Rozpoznat jazyk vstupního �et�zce.

• POST /lookup?api-version=3.0

Poskytnout alternativní p�eklad slova pomocí slovníku.

• GET /languages?api-version=3.0

Získat sadu jazyk�, které jsou v sou�asné dob� podporované.
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2.3.3 Shrnutí
Hlavním a nejd�leûit�jöím kritériem pro zvolení API musí b˝t kvalita p�e-
kladu. Pro porovnání bylo zvoleno n�kolik v�t v anglickém a �eském jazyku,
tabulku s p�íklady p�ekladu je moûné si prohlédnout v p�íloze B. Je jasné, ûe
není moûné hodnotit kvalitu p�ekladu jen podle �ty� v�t, ale po vyzkouöení
uveden˝ch v�t, a také jin˝ch pár� jazyk� a jin˝ch �et�zc�, které ale nebudou
uvedené v textu této práce, je moûné �íct, ûe Google API má v�töí slovníkovou
zásobu a p�eklad je p�esn�jöí. Také v˝hodou Google API je v�töí mnoûství
dostupn˝ch jazyk� a p�ehledn�jöí dokumentace. S ohledem na vöechny v˝öe
uvedené klady a zápory, pro ú�ely této diplomové práce bylo zvolené Google
Translation API.

2.4 Definice poûadavk�
Po provedení anal˝zy konkuren�ních �eöení a p�ijetí d�leûit˝ch rozhodnutí
je pot�eba vymezit, jakou p�esn� funkcionalitu bude systém poskytovat pro
uûivatele. Toto je cílem definování poûadavk�, jednoho z klí�ov˝ch proces� ve
v˝voji softwaru. Poûadavky slouûí k tomu, aby bylo jasné, jak˝ produkt se
bude vyvíjet a d�lí se do funk�ních a nefunk�ních. První skupina se v�nuje
vymezení vöech klí�ov˝ch funk�ností, rámcovému popisu toho, co p�esn� bude
um�t systém. Na druhou stranu nefunk�ní poûadavky popisují technická nebo
jiná omezení kladená na systém a také bezpe�nost, dostupnost a v˝konnost
systému. [27]

2.4.1 Funk�ní poûadavky
• FR1. Nahrání knihy do knihovny

Aplikace bude umoû�ovat otev�ení elektronick˝ch knih ve formátu epub
a jejich nahrání do knihovny. Nahraná kniha bude uloûena do interní pa-
m�ti aplikace, a proto bude dostupná v aplikaci po odmazání p�vodního
souboru. Také aplikace bude umoû�ovat skenování externí pam�ti za�í-
zení a nalezení vöech soubor� ve formátu epub, které uûivatel následn�
m�ûe p�idat do své knihovny.

• FR2. Evidence knih v knihovn�
Aplikace bude evidovat knihy, které byly nahrané do knihovny, v�etn�
progresu ve �tení, stavu �tení (jestli kniha je roze�tená nebo jiû ukon-
�ená) a záloûek.

• FR3. �tení knihy
Aplikace bude poskytovat rozhraní pro pohodlné �tení elektronick˝ch
knih v�etn� pohodlného reûimu celé obrazovky, listování stránek a p�e-
chodu mezi kapitolami.
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• FR4. Vyhledávání v knize
Aplikace bude umoû�ovat vyhledávání slov v knize v�etn� kontextu a
p�echodu na stránku s vyhledan˝m slovem.

• FR5. Úprava nastavení zobrazení textu
Aplikace bude umoû�ovat upravovat nastavení zobrazení textu v knize
v�etn� velikosti textu, mezer mezi �ádky a odstup� od hranic obrazovky.
Také aplikace umoûní v˝b�r barevného tématu.

• FR6. P�eklad slov a v�t z knihy
Aplikace umoûní p�ekládat slova a v�ty p�ímo v knize bez p�echodu na
jinou obrazovku.

• FR7. Tvorba a správa slovních balí�k�
Aplikace umoûní p�idávat slova a jejich p�eklady do slovních balí�k�.
Také aplikace bude ukládat n�kolik v�t p�ed a po slovech pro zachování
kontextu, ze kterého bylo slovo zkopírované.

• FR8. Správa ú�tu uûivatele
Aplikace umoûní registraci uûivatele na serveru pro synchronizaci knih
a sdílení slovních balí�k�. Registrace se bude provád�t na základ� elek-
tronické adresy.

• FR9. Synchronizace s ú�tem
Aplikace umoûní registrovan˝m uûivatel�m synchronizovat své knihy,
záloûky a balí�ky s ú�tem.

• FR10. V˝m�na slovních balí�k� mezi uûivateli
Aplikace umoûní registrovan˝m uûivatel�m stahovat slovní balí�ky ji-
n˝ch uûivatel� a také sdílet své vlastní balí�ky.

• FR11. Zkouöení slov ze slovních balí�k�
Aplikace bude poskytovat n�kolik reûim� pro zkouöení slov ze slovních
balí�k�.

2.4.2 Nefunk�ní poûadavky

• NFR1. Nativní Android aplikace
Aplikace bude napsána nativn�.

• NFR2. Funk�nost na systému Android
Aplikace musí b�ûet na opera�ním systému Android od verze 4.4 a v˝öe.
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• NFR3. Internetové p�ipojení
Funk�ní poûadavky FR1-FR5, FR7 a FR11 nesmí vyûadovat internetové
p�ipojení. Pro vyuûití ostatních funkcí aplikace je nutné mít internetové
p�ipojení. Aplikace musí správn� reagovat na v˝padky internetového
spojení.

• NFR4. Formát knih
Aplikace bude podporovat otev�ení knih jen ve formátu epub.

• NFR5. Jazyky knih a p�ekladu
Aplikace bude primárn� podporovat p�eklad a �tení knih v anglickém,
�eském, ruském a n�meckém jazyku.

• NFR6. Autentizace
Aplikace musí zajiö�ovat proces autentizace registrovaného uûivatele.

• NFR7. Orientace na v˝öku
Aplikace bude orientovaná vûdy na v˝öku. V˝jimkou je reûim �tení, kde
bude moûné zm�nit orientaci obrazovky na öí�ku.

• NFR8. Jazyk aplikace
Rozhraní aplikace bude v anglickém jazyce.

2.5 Model p�ípad� uûití
Vymezení poûadavk� bylo prvním krokem v definování p�esného chování sys-
tému, dále v�töinou následuje vytvá�ení modelu p�ípad� uûití. Tento model se
skládá z ú�astník�, p�ípad� uûití a jejich vztah�. P�ípady uûití jsou typ spe-
cifikace textov˝ch poûadavk�, které zachycují, jak bude uûivatel interagovat
se systémem k dosaûení konkrétního ú�elu a jejich cílem je vymezit �innosti,
které m�ûe uûivatel provád�t. P�ípad uûití se skládá z názvu a popisu, sloûi-
t�jöí p�ípady m�ûou mít základní a alternativní cestu dosaûení popsan˝ch cíl�.
Model p�ípad� uûití m�ûe b˝t znázorn�n ve form� diagramu, kde jsou vid�t
vöechny vztahy a jednotlivé p�ípady uûití.

Diagram p�ípad� uûití je znázorn�n˝ na obrázku 2.1, následující diagram 2.2
je pokra�ováním p�edchozího a popisuje p�ípady uûití jen v reûimu �tení.

2.5.1 Ú�astníci

Sou�ástí modelu p�ípad� uûití jsou ú�astníci, kte�í popisují role uûivatel�.
V dané aplikaci budou existovat jen dv� role uûivatel� - nep�ihláöen˝ a p�ihlá-
öen˝ uûivatel. P�ihláöen˝ uûivatel má vöechny moûnosti nep�ihláöeného a jeöt�
n�které navíc.
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Nepřihlášený uživatel

Přihlášený uživatel

UC1. Skenování
externího úložiště a
nalezení všech epub

souborů 

UC2. Přidání knihy  
do knihovny 

extend 

UC3. Smazání  
knihy z knihovny 

extend

UC4. Prohlížení knih
ve knihovně 

UC5. Vyhledávání  
v knihách 

UC6. Nastavení
jazyku překladu 

extend 

UC7. Zobrazení
informací o knize 

UC18. Zobrazení
seznamu vlastních

balíčků 

extend

UC19. Filtrování
vlastních balíčků 

extend

UC20. Úprava
balíčku 

extend

UC21. Zobrazení  
slov z balíčku 

extend

UC22. Mazání
vlastního balíčku 

UC23. Registrace
pomocí elektronické

adresy 
UC24. Přihlášení 

UC25. Zobrazení
sdílených balíčků

jinými uživateli 
extend

UC26. Filtrování
sdílených balíčků 

include

UC27. Přidání cizího
balíčku do vlastních 

include 

UC28. Sdílení
slovního balíčku 

UC29.
Synchronizace 

UC30. Zobrazení  
slov z vlastního
balíčku ve formě

karet 

UC31. Zkoušení  
slov pomocí spojení
slova s překladem 

UC32. Zkoušení  
slov pomocí zvolení
správného překladu 

Obrázek 2.1: Diagram p�ípad� uûití: �ást první
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Nepřihlášený uživatel

UC8. Otevření knihy

v režimu čtení 

UC9. Vyhledávání

slov v knize 

UC10. Přidání

záložek 

UC11. Zobrazit

seznam záložek 

extend
UC13. Přechod do

režimu celé

obrazovky 

UC14. Nastavení

vzhledu textu knihy 

UC15. Navigace v

knize 

UC16. Překlad slov  

a vět do vybraného

jazyku 

UC17. Přidání slova

do balíčku 

extend extend

extend

extendextend

extend

include

UC12. Odebrání

záložek 

Obrázek 2.2: Diagram p�ípad� uûití: �ást druhá

2.5.1.1 Nep�ihláöen˝ uûivatel

�lov�k se stane nep�ihláöen˝m uûivatelem v okamûik staûení aplikace. Oby-
�ejn˝ uûivatel m�ûe provád�t spoustu akcí, které nevyûadují spojení se serve-
rem. To znamená, ûe nep�ihláöen˝ uûivatel m�ûe �íst knihy, p�ekládat slova,
vytvá�et slovní balí�ky a zkouöet slova z nich.

2.5.1.2 P�ihláöen˝ uûivatel

Oby�ejn˝ uûivatel vûdy bude mít moûnost se zaregistrovat nebo p�ihlásit. P�i-
hláöením uûivatel získává dopl�ující moûnosti, jako jsou synchronizace knih,
záloûek a slovních balí�k�, sdílení vlastních balí�k� nebo staûení cizích.
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2.5.2 P�ípady uûití
• UC1. Skenování externího úloûiöt� a nalezení vöech epub sou-

bor�
P�i kaûdém otev�ení bude aplikace skenovat externí úloûiöt� a zobrazovat
vöechny nalezené soubory ve formátu epub. Tyto knihy uûivatel bude
moci p�idat do knihovny a okamûit� za�ít �íst. Aplikace umoûní uûivateli
spustit skenování samostatn�.

• UC2. P�idání knihy do knihovny
Aplikace umoûní uûivateli p�idat knihu do knihovny, tím se soubor zkopí-
ruje do interní pam�ti aplikace. Potom uûivatel bude moci smazat soubor
z mobilního za�ízení, ale kniha a progres ve �tení z�stanou nedot�ené.

• UC3. Smazání knihy z knihovny
Aplikace umoûní uûivateli smazat knihu z knihovny. Tím se kniha smaûe
z interní pam�ti aplikace a ztratí se progres ve �tení a záloûky. P�vodní
kniha v za�ízení touto akcí nebude dot�ena.

• UC4. Prohlíûení knih v knihovn�
Aplikace umoûní prohlíûet vöechny knihy, které byly p�idané do knihovny.
Kaûdá kniha bude mít z�eteln� vyzna�en˝ název, jméno autora, jazyk
a p�ípadnou obálku. Knihy budou rozd�lené do nov˝ch, roze�ten˝ch a
ukon�en˝ch pro lepöí navigaci v knihovn�.

• UC5. Vyhledávání v knihách
Aplikace umoûní uûivateli vyhledávat v knihách podle autora a názvu.

• UC6. Nastavení jazyku p�ekladu
Aplikace umoûní uûivateli zm�nit jazyk, do kterého se budou p�ekládat
vöechny slova a v�ty. V˝chozí jazyk se zvolí podle nastavení systému.

• UC7. Zobrazení informací o knize
Aplikace bude um�t zobrazit podrobnou informace o knize. Informace
o názvu a autorovi m�ûe b˝t rozöí�ena o popis a obsah knihy, pokud
byly vyzna�ené v souboru epub.

• UC8. Otev�ení knihy v reûimu �tení
Aplikace umoûní otev�ít knihu z knihovny v reûimu �tení, kde se uûivatel
bude moci navigovat v knize a listovat stránky.
Základní cesta:

1. P�ípad uûití se za�íná, kdy uûivatel chce otev�ít n�jakou knihu
z knihovny v reûimu �tení.
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2. Aplikace nabídne zvolit knihu ze seznamu, t�íd�n˝ch podle roze�te-
n˝ch, p�e�ten˝ch a nov˝ch.

3. Uûivatel zvolí n�jakou knihu z knihovny.
4. Aplikace otev�e knihu v reûimu �tení na poslední zaznamenané po-

zici.

Alternativní cesta:

1. P�ípad uûití se za�íná, kdy uûivatel chce otev�ít knihu, kterou na-
posledy �etl. Aplikace je zav�ená.

2. Uûivatel otev�i aplikaci, která rozpozná, ûe v okamûiku zav�ení byla
roze�tená a otev�ená n�jaká kniha.

3. Aplikace otev�i knihu, kterou uûivatel naposledy �etl na poslední
zaznamenané pozici.

• UC9. Vyhledávání slov v knize
Aplikace umoûní uûivateli vyhledávat slova v knize a zobrazí se vöechny
v˝skyty t�chto slov. Uûivatel bude moci p�ejít ke stránce v knize, kde je
slovo uvedené.

• UC10. P�idání záloûek
Aplikace umoûní p�idat záloûku v knize, aby se uûivatel mohl vrátit
k tomuto místu pozd�ji.
Základní cesta:

1. P�ípad uûití se za�íná, kdy uûivatel chce ozna�it n�jaké místo v knize
a p�idat záloûku.

2. Uûivatel otev�e poûadovanou stránku v knize pomocí naviga�ních
prvk� a klepne na prav˝ horní roh obrazovky.

3. Aplikace zaznamená místo v knize a ozna�í stránku pomocí zna�ky
záloûky.

• UC11. Zobrazit seznam záloûek
Uûivatel bude moci zobrazit seznam vöech záloûek a p�ejít ke zmín�né
stránce v knize.

• UC12. Odebrání záloûek
Aplikace umoûní odebrat jiû p�idanou záloûku v knize.
Základní cesta:

1. P�ípad uûití se za�íná, kdy uûivatel chce smazat záloûku.
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2. Uûivatel otev�e ozna�enou stránku v knize pomocí naviga�ních prvk�
a klepne na zna�ku záloûky v pravém horním rohu.

3. Aplikace smaûe záloûku.

Alternativní cesta:

1. P�ípad uûití se za�íná, kdy uûivatel chce smazat záloûku.
2. Uûivatel otev�e seznam vöech zaznamenan˝ch záloûek rozd�len˝ch

podle kapitol, najde poûadovanou a smaûe ji.
3. Aplikace smaûe záloûku.

• UC13. P�echod do reûimu celé obrazovky
Aplikace umoûní p�echod do reûimu celé obrazovky, kde uûivatel nebude
ruöen ûádn˝mi grafick˝mi prvky, ale bude mít veökeré pot�ebné infor-
mace.

• UC14. Nastavení vzhledu textu knihy
Aplikace umoûní zm�nu nastavení vzhledu knihy. Nap�íklad uûivatel
bude moci zvolit velikost textu a mezer mezi �ádky, styl písma anebo
barvu pozadí a textu.

• UC15. Navigace v knize
Aplikace umoûní navigaci podle kapitol v knize.
Základní cesta:

1. P�ípad uûití se za�íná, kdy se chce uûivatel navigovat k n�jakému
míst� v knize.

2. Aplikace nabídne uûivateli procházet knihu pomocí posouvacího na-
viga�ního prvku, kter˝ umoûní p�echázet jak v rámci kapitoly, tak
i mezi kapitolami.

3. Uûivatel pomocí posouvacího naviga�ního prvku najde poûadova-
nou kapitolu a stránku.

4. Aplikace ukáûe stránku, kterou zvolil uûivatel.

Alternativní cesta:

1. P�ípad uûití se za�íná, kdy se uûivatel chce navigovat k za�átku
n�jaké kapitoly.

2. Aplikace zobrazí uûivateli seznam vöech kapitol v knize.
3. Uûivatel zvolí poûadovanou kapitolu.
4. Aplikace ukáûe první stránku zvolené kapitoly.

34



2.5. Model p�ípad� uûití

• UC16. P�eklad slov a v�t do vybraného jazyku
Aplikace umoûní uûivateli p�ekládat slova a v�ty p�ímo v knize, bez
p�echodu na jinou obrazovku.

• UC17. P�idání slova do balí�ku
Aplikace umoûní p�idat p�eloûené slovo do slovního balí�ku spojeného
s otev�enou knihou.

Základní cesta:

1. P�ípad uûití se za�íná, kdy uûivatel chce p�idat slovo a jeho p�eklad
z knihy do slovního balí�ku.

2. Uûivatel podrûí prstem slovo v knize, které chce p�eloûit.
3. Aplikace ukáûe p�eklad slova do mate�ského jazyka a bude se chovat

podle zvolen˝ch nastavení:
a) Aplikace okamûit� p�idá slovo a p�eklad do balí�ku, ale nabídne

uûivateli toto slovo z balí�ku odmazat.
b) Aplikace nebude okamûit� p�idávat slovo a p�eklad do balí�ku,

ale nabídne uûivateli rozhodnout podle p�ekladu, jestli to slovo
p�idat chce.

4. Uûivatel zvolí moûnost p�idat slovo do balí�ku.
5. Aplikace p�idá slovo do balí�ku.

• UC18. Zobrazení seznamu vlastních balí�k�
Uûivatel bude moci prohlíûet vöechny vytvo�ené slovní balí�ky v rámci
aplikace.

• UC19. Filtrování vlastních balí�k�
Aplikace umoûní uûivateli filtrování vlastních balí�k� podle jazyk� a
po�tu slov.

• UC20. Úprava balí�ku
Aplikace umoûní uûivateli upravovat informace o balí�ku. Také uûivatel
bude moct mazat slova obsaûené v balí�cích.

• UC21. Zobrazení slov z balí�ku
Aplikace umoûní prohlíûet slova p�idaná do balí�ku. Uûivatel bude mít
moûnost zobrazovat slova v�etn� kontextu.

• UC22. Mazání vlastního balí�ku
Aplikace umoûní smazat cel˝ slovní balí�ek.
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• UC23. Registrace pomocí elektronické adresy

Aplikace umoûní uûivateli vytvo�it ú�et na serveru pro ú�ely synchroni-
zace a sdílení vlastních slovních balí�k�. Pro vytvo�ení ú�tu je pot�eba
uvést elektronickou adresu a heslo. Aplikace umoûní registraci, pokud
na serveru nebude registrovan˝ uûivatel se stejnou elektronickou poötou
a heslo nebude p�íliö triviální.

• UC24. P�ihláöení

Aplikace umoûní p�ihláöení registrovaného uûivatele. Uûivatel také bude
mít moûnost se odhlásit.

• UC25. Zobrazení sdílen˝ch balí�k� jin˝mi uûivateli

Aplikace umoûní prohlíûení slovních balí�k�, které byly sdílené registro-
van˝mi uûivateli.

• UC26. Filtrování sdílen˝ch balí�k�

Aplikace umoûní filtrování slovních balí�k�, které byly sdílené registro-
van˝mi uûivateli.

• UC27. P�idání cizího balí�ku do vlastních

Aplikace umoûní registrovanému uûivateli p�idat slovní balí�ek, kter˝
byl sdílen˝ jin˝m registrovan˝m uûivatelem. Pak staûen˝ balí�ek se stává
vlastním balí�kem uûivatele.

• UC28. Sdílení slovního balí�ku

Aplikace umoûní registrovanému uûivateli sdílet vlastní balí�ek.

• UC29. Synchronizace

Aplikace umoûní registrovan˝m uûivatel�m synchronizovat s ú�tem knihy
z knihovny v�etn� progresu ve �tení, záloûek a slovních balí�k�.

• UC30. Zobrazení slov z vlastního balí�ku ve form� karet

Aplikace umoûní prohlíûet slova z balí�ku ve form� karet, kde v rámci
obrazovky uûivatel m�ûe vid�t slovo a jeho p�eklad a listovat mezi nimi.

• UC31. Zkouöení slov pomocí spojení slova s p�ekladem

Aplikace umoûní zkouöet slova pomocí hry, kde uûivatel bude spojovat
slova se správn˝m p�ekladem.

• UC32. Zkouöení slov pomocí zvolení správného p�ekladu

Aplikace umoûní zkouöet slova pomocí hry, kde uûivatel bude pot�ebovat
vybrat správn˝ p�eklad slova ze �ty� moûností.
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Tabulka 2.2: Pokrytí funk�ních poûadavk�

FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 FR6 FR7 FR8 FR9 FR10 FR11

UC1 X
UC2 X X
UC3 X X
UC4 X
UC5 X
UC6 X X
UC7 X
UC8 X
UC9 X
UC10 X X
UC11 X X
UC12 X X
UC13 X
UC14 X
UC15 X
UC16 X
UC17 X
UC18 X
UC19 X
UC20 X
UC21 X
UC22 X
UC23 X
UC24 X
UC25 X
UC26 X
UC27 X X
UC28 X
UC29 X
UC30 X X
UC31 X
UC32 X

2.5.3 Pokrytí p�ípad� uûití
Funk�ní poûadavky a p�ípady uûití by se m�ly navzájem úpln� pokr˝vat, pro-
toûe se jedná o stejn˝ systém a p�ípady uûití jen rozöi�ují funkcionalitu aplikace
z hlediska uûivatele. Toto pokrytí je znázorn�né v tabulce 2.2.
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Kapitola 3

Návrh

3.1 Diagramy aktivit

Diagram aktivit je jeden z druh� UML diagram� chování, kter˝ pomáhá mode-
lovat procesy v systému nebo aplikaci a znázor�uje p�echody od jedné �innosti
(aktivity) k druhé. Diagramy aktivit jsou uûite�né pro modelování detailní
logiky sloûit�jöích funkcí aplikace, protoûe popisují tok �ízení na podrobné
úrovni.

Jedn�mi z nejd�leûit�jöích a nejsloûit�jöích proces� v navrûené aplikaci jsou
p�idávání slova do balí�ku a sdílení balí�ku, které budou znázorn�né pomocí
diagram� aktivit.

3.1.1 P�idávání slova do balí�ku

P�idávání slova do balí�ku je jedna z centrálních funkcí v navrûené aplikaci,
protoûe bez ní se nedá pouûít v�töina dalöích uûite�n˝ch funk�ností, jako na-
p�íklad zkouöení a prohlíûení slov z balí�ku.

P�idávání slova do balí�ku m�ûe prob�hnout jen v knize a slovo se vûdy
p�idá do balí�ku, kter˝ je spojen˝ s danou knihou. Uûivatel m�ûe p�idat do
balí�ku jen jedno slovo nebo maximáln� spojení dvou slov, toto omezení bylo
p�idané, protoûe v�töí spojení slov uû nese v�töí smyslovou hodnotu, neû je po-
t�eba na u�ení nebo pro zkouöení pomocí her. Také aplikace bude umoû�ovat
nastavení automatického uzav�ení p�ekládacího okénka za n�jakou dobu, aby
uûivatel nepot�eboval klikat vícekrát. Uûivatel m�ûe nastavit �as, kter˝ po-
t�ebuje pro p�e�tení p�ekladu a p�ijetí rozhodnutí, jestli pot�ebuje toto slovo
v balí�ku, nebo ne. Dalöí uûite�ná funkce je automatické p�idání slova do ba-
lí�ku, coû je taky snaha o zmenöení po�tu zbyte�n˝ch kliknutí. Diagram aktivit
popisující p�idávání slova do balí�ku je moûné vid�t na obrázku 3.1.
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Ne Ano

Otevření knihy 

Výběr textu pro

překlad 

Zobrazení

překladu

Má uživatel zapnutou  

možnost automatického  

přidání slova do balíčku?

Zobrazení

možnosti přidání

slova do balíčku

Ne

Ne

Ano
Obsahuje zvolený 

text víc než 2 slova? 

Ano

Ne

Má uživatel zapnutou 

možnost automatického 

uzavření překladu?

Automatické

uzavření

překladu
Čas stanovený 

uživatelem, výchozí 
hodnota je 3 vteřiny

Zvolené slovo  

již existuje  

v balíčku?

Zobrazení

možnosti

odstranění slova

z balíčku

Zvolení možnosti

přidat slovo do

balíčku

Ano

Existuje slovní balíček 

pro danou knihu? 
Ne

Vytvoření

slovního balíčku

pro knihu

Ano

Uložení slova do

databáze

Obrázek 3.1: Diagram aktivit: p�idávání slova do balí�ku

40



3.1. Diagramy aktivit

Otevření knihy

Otevření

seznamu  

balíčků 

Otevření balíčku

knihy 

Výběr balíčku  

pro sdílení 

Ano Úprava názvu

balíčku 

Úprava složitosti

balíčku
Ano

Ne

Ano Úprava popisu

balíčku

Je název vyplněn?

Ne

Je popis 

vyplněn?

Odeslání

požadavku na

server 
Ano

Ne

Má uživatel 

přístup 

k internetu?

Uložení balíčku

na serveru 

Vypisování

chybové hlásky

Klient Server

Ne

Ano

Přihlášení

uživatele

Je složitost

 uvedena?

Ne

Výběr cesty

zvolení balíčku

 

Je uživatel 

přihlášen? 

Obrázek 3.2: Diagram aktivit: sdílení balí�ku
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3.1.2 Sdílení balí�ku

Sdílení balí�ku je dalöí funk�nost, která je neodd�litelnou �ástí zám�ru této
aplikace. Jelikoû sdílení balí�ku je sociální funkce, tak toto je umoûn�né jen
pro p�ihláöeného uûivatele. Existují dv� moûnosti, jak je moûné zvolit balí�ek,
a to p�ímo v knize nebo v seznamu vöech balí�k�. Sdílení je moûné realizovat
jen s balí�kem, kter˝ obsahuje vöechny informace, jako jsou název, popis a
subjektivní hodnocení sloûitosti obsaûen˝ch slov. Diagram aktivit popisující
tento proces je si moûné prohlédnout na obrázku 3.2.

3.2 Návrh uûivatelského rozhraní

Dob�e navrûené uûivatelské rozhraní je nezbytností pro úsp�ch produktu, pro-
toûe pro uûivatele je to m�stek pro pochopení, k �emu je systém ur�en a
jak se pouûívá. Rozloûení prvk� na obrazovkách a design mohou r�zn� ovliv-
nit uûivatele. Pokud uûivatelské rozhraní je matoucí a neefektivní, lidé budou
mít v�töí potíûe p�i pr�chodu scéná�em pouûití aplikace a mohou se vyskyto-
vat zbyte�né chyby. äpatn˝ design dokonce m�ûe zp�sobit odchod uûivatele
z aplikace ihned po instalaci. Také nep�íznivé uûivatelské rozhraní m�ûe dostat
uûivatele do stresu a zv˝öení nervozity, coû není ûádoucí pro libovoln˝ systém.

P�i vytvá�ení návrhu uûivatelského rozhraní je dobré zohled�ovat následu-
jící pravidla [34]:

• Odraûení mentálního modelu uûivatele

Uûivatel se zab˝vá úkolem, kter˝ má b˝t proveden a cílem, kter˝ musí
b˝t spln�n. Proto je d�leûité provád�t návrh pro uûivatele, nikoliv pro
programátora nebo designéra.

• Pouûití analogií

P�i vytvá�ení návrhu uûivatelského rozhraní je pot�eba replikovat to, co
je známo, nap�íklad akce nebo prvky, které uûivatel �asto pouûívá pro
tuto platformu.

• Dodrûování o�ekávání, zvyk� a stereotyp�

Aplikace by m�la stav�t na znalostech, rutinách a o�ekáváních uûivatel�.
Je pot�eba pouûívat známé prvky a vyh˝bat se neznámému. Nap�íklad
pro barvy platí, ûe v˝znamy pro �ervenou, ûlutou a zelenou barvu jiû
jsou dob�e uznávané.

• Kompatibilita akce a odezvy

Vöechny reakce systému by m�ly souviset s akcemi, které je vyvolávají.
Názvy p�íkaz� by m�ly nap�íklad odráûet akce, které se uskute�ní.
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• Návrh neviditeln˝ch �ástí systému viditeln˝mi
Systémy se skládají z �ástí a proces�, z nichû mnohé jsou pro uûivatele
neviditelné. P�i vytvo�ení prvního modelu chování musí �lov�k vytvo�it
hypotézu o tom, co je neviditelné a jak se chová k tomu, co je viditelné.
Noví uûivatelé systému �asto vytvá�ejí chybné nebo neúplné p�edpoklady
o tom, co je neviditelné, tím pádem model m�ûe b˝t chybn .̋ Vzhledem
k získání více zkuöeností se model m�ní. Zv˝razn�ní neviditeln˝ch �ástí
systému urychlí proces v˝voje správn˝ch model� chování a uûivatel bude
moct pouûívat systém efektivn�.

• Poskytování správné zp�tné vazby
Je pot�eba vûdy informovat uûivatele o tom, co se d�je a co se stalo.

• Vyh˝bání se zbyte�n˝m nebo irelevantním v�cem
Je öpatn˝m zvykem zobrazovat irelevantní informace. Lidé se mohou
pokusit öpatn� je interpretovat nebo integrovat do sv˝ch model� chování,
coû m�ûe zp�sobit v˝skyt chyb nebo zhoröení pochopení uûivatelského
rozhraní.

• Zajiöt�ní konzistence návrhu
Konzistence návrhu sniûuje po�et scéná�� nebo akcí, které se uûivatel
pot�ebuje nau�it. Nekonzistence návrhu vyûaduje v�töí úsilí uûivatele.

• Poskytování nápov�dy, pokud je to pot�eba
Pokud je systém p�íliö sloûit ,̋ je pot�eba poskytnout uûivatelskou p�í-
ru�ku, která pom�ûe uûivateli.

• Podpora jak nov˝ch, tak zkuöen˝ch model� chování
Za�áte�níci a odborníci pravd�podobn� p�inesou p�i pouûívání systému
r�zné modely chování, a proto je pot�eba zohlednit ob� varianty. Pro
zkuöen�jöí uûivatele by m�ly b˝t dostupné pokro�ilejöí funkce a scéná�e,
které nejsou podstatné pro pouûití aplikace, ale jsou ûádoucí.

Návrh uûivatelského rozhraní probíhal hlavn� se zohledn�ním v˝öe popsa-
n˝ch princip�, vyuûitím znalostí Android guidelines a p�ednáöek magister-
ského p�edm�tu „Návrh uûivatelsk˝ch rozhraní“ [35] p�ednáöen˝ch na Fakult�
informa�ních technologií �eského vysokého u�ení technického v Praze.

3.2.1 Tok obrazovek

V p�edchozích kapitolách byly podrobn� popsané vöechny funkce a poûadavky
na aplikaci, probrány nejd�leûit�jöí scéná�e a zp�soby provedení r�zn˝ch akcí.
Podle této anal˝zy je moûné navrhovat uûivatelské rozhraní a je vhodné za�ít
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u abstraktních uvaûování a p�id�lení informace jednotliv˝m obrazovkám, kte-
rou budou zobrazovat a funkcí, za kterou budou zodpov�dné a také definovat
p�echod mezi nimi.

Hlavním rozhodnutím je zvolení hlavních obrazovek, které se budou na-
cházet v dolní liöt� aplikace (Bottom Bar), coû je jeden z nejmodern�jöích
vzor� rozcestníku v Android aplikacích. Nejd�leûit�jöími funkcemi aplikace
jsou: �te�ka, zobrazení knih v knihovn�, slovní balí�ky a zkouöení slov. Hlav-
ním vstupním bodem do aplikace bude knihovna, kde si uûivatel m�ûe prohlí-
ûet a otevírat knihy a také nahrávat knihy z externího úloûiöt�. Jelikoû �tecí
reûim nem�ûe b˝t otev�en, aniû by byla zvolena n�jaká kniha, je dobré toto
zapouzd�it jako p�echod z jednotliv˝ch knih z knihovny.

Dalöí d�leûitá �ást aplikace je spravování a prohlíûení slovních balí�k�,
které byly vytvo�ené v pr�b�hu �tení. Tato funk�nost bude schovaná v druhé
záloûce, kde si uûivatel bude moct spravovat jak vlastní balí�ky, tak i stahovat
balí�ky jin˝ch uûivatel�, pokud je p�ihláöen.

Zkouöení slov je funkce, kterou by bylo moûné schovat do záloûky slovních
balí�k�, kde by si uûivatel musel ozna�it balí�ek a pak zvolit moûnost u�ení
slov pomocí her. Na druhou stranu je to jedna z centrálních funkcí aplikace,
a proto t�etí záloûka z dolní liöty také bude obsahovat volbu ze t�í her, kde si
potom uûivatel zvolí balí�ek pro vyzkouöení.

Úpln� první návrh aplikace obsahoval jen t�i záloûky v dolní liöt�, ale
brzy se objevilo, ûe je nutné vytvo�it pro uûivatele jeho vlastní stránku, kde si
m�ûe spravovat jazyk, do kterého se p�ekládá, p�ihláöení, odhláöení a nastavení
synchronizace. Tím pádem v˝sledná aplikace bude obsahovat �ty�i záloûky
v dolní liöt�, které budou zastupovat knihovnu, slovní balí�ky, zkouöení slov a
stránku uûivatele.

Tok obrazovek je zobrazen na následujícím diagramu 3.3. Na diagramu
je moûné vid�t dv� skupiny obrazovek a UI prvk�, jedna je hlavní navigace
v dolní liöt� a druhá je �te�ka, která obsahuje administrativní reûim a re-
ûim celé obrazovky. Neodd�litelnou �ástí uûivatelského rozhraní �te�ky je také
p�ekládací okénko, i kdyû to není samostatná obrazovka. Uvnit� bun�k jsou
popsané odpov�dnosti jednotliv˝ch obrazovek. äipky v digramu znázor�ují
p�echody mezi obrazovkami pomocí ovládacích prvk�. Je t�eba �íct, ûe v dia-
gramu nejsou znázorn�né p�echody pomocí tla�ítka zp�t, které mají vöechny
za�ízení s OS Android. Nap�íklad mezi �te�kou a záloûkami je p�echod ve
dvou sm�rech, protoûe je moûné se vrátit zp�t na obrazovku �te�ky pomocí
p�echodu na stránku s konkrétní záloûkou, nikoliv kv�li tla�ítku zp�t.

3.2.2 Lo-fi prototypy

Dalöím krokem je t�eba ud�lat první lo-fi prototyp aplikace, coû znázorní myö-
lenky popsané v p�edchozí kapitole a na základ� �eho bude moûné vytvo�it
detailní hi-fi prototyp.
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Vyhledávání v knihách
* Zobrazení vyhledaných knih

Obsah
* Zobrazení obsahu knihy

* Přechod mezi kapitolami

Vyhledávání slova
* Zobrazení výsledků hledání

slov včetně kontextu

* Přechod na stránku, kde je

hledané slovo

Záložky
* Zobrazení seznamu záložek

* Přechod na stránku s záložkou

Nastavení
* Zobrazení aktuálních nastavení

* Změna jazyků, do kterých se

překládá

* Změna nastavení automatického

zavírání překládacího okénka

* Změna automatického přidávání

slova do slovního balíčku

Detail slovního balíčku
* Zobrazení slov ze slovního

 balíčku

* Zobrazení informací o balíčku

Úprava slovního balíčku
* Změna nebo přidání názvu,

popisu a složitosti balíčku

Import slovního balíčku
* Zobrazení seznamu slovních 

balíčků dostupných pro import

* Import slovních balíčků

Režim zobrazení slov v kartách
* Zobrazení slov z balíčku v kartách

Hra spojení slov
* Hra spojení slov s překlady

Hra volba správného překladu
* Hra volba správného překladu

Přihlášení
* Zobrazení formuláře pro

přihlášení

Registrace
* Zobrazení formuláře pro registraci

Hlavní obrazovka
* Zobrazení obsahu knihy

* Přechod mezi stránkami a

kapitolami

* Zobrazení aktuálního místa

v knize

Režim celé obrazovky
* Zobrazení obsahu knihy

* Zobrazení informací o stavu baterk

* Zobrazení času

* Zobrazení názvu kapitoly

* Zobrazení progresu ve čtení

Překládací okénko
* Zobrazení překladu vybraného

slova nebo textu

* Přidání slova do balíčku

* Automatické zavírání okénka

Knihovna
* Zobrazení a třídění knih podle 

stavu čtení

* Přidávání a mazání knih

* Skenování knih v externím úložišti

Slovní balíčky uživatele
* Zobrazení seznamu slovních

balíčků

* Sdílení slovního balíčku

Zkoušení slov
* Zobrazení možností zkoušení slov

Uživatelská stránka
* Zobrazení informací o účtu

uživatele, pokud je přihlášen

* Zobrazení jazyku, do kterého

se překládá

Hlavní rozcestník 

Čtečka 
Nastavení stylování knihy

* Změna barevného tématu

* Změna písma

* Změna orientace obrazovky

* Změna velikosti písma, odsazení

a vzdálenosti mezi řádky

Obrázek 3.3: Diagram toku obrazovek
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   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien.
Nulla quis diam. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque
 nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas
assumenda est, omnis dolor repellendus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor 
dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Fusce tellus. 
Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. In convallis. Integer in sapien. 
Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante. Curabitur 
sagittis hendrerit ante. Pellentesque arcu. Donec quis nibh at felis congue 
commodo. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. 
Integer malesuada. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos hymenaeos. Maecenas lorem. Vestibulum erat nulla, 
ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Maecenas libero.
 
   Curabitur bibendum justo non orci. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper 
ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat pede sem sit amet enim. Fusce

Book name / Chapter name 55 % �17:55

7 pages left in Chapter 3

Pellentesque

�� ��

�

Obrázek 3.4: Lo-fi prototyp: reûim celé obrazovky

3.2.2.1 Reûim �tení

Reûim �tení obsahuje t�i d�leûité prvky: administrativní reûim, reûim celé ob-
razovky a p�ekládací okénko. P�echod mezi reûimy se bude provád�t dotykem
do centrální �ásti obrazovky. Reûim celé obrazovky by m�l obsahovat jen ne-
zbytné informace, které uûivatel m�ûe pot�ebovat v pr�b�hu �tení. Jelikoû
horní liöta OS Android (Status Bar) bude skryta v reûimu celé obrazovky,
tak by se hlavní informace o �asu a stavu baterky m�la p�enést do reûimu
celé obrazovky. Také je nutné zobrazovat progres ve �tení, pro tyto ú�ely byly
vymyöleny následující dva prvky. První je tenká p�ímka v dolní �ásti obra-
zovky, kde tmavöí �ást bude znázor�ovat procentuální pom�r jiû p�e�teného
obsahu. Dalöí prvek je text, kter˝ bude napovídat uûivateli, kolik stránek z�-
stalo v dané kapitole. Náhled této obrazovky je moûné vid�t na obrázku 3.4.

Administrativní reûim �tení jiû bude obsahovat Status Bar a také bude
p�ekr˝vat �ást reûimu celé obrazovky shora a zdola. Proto tento reûim nebude
vhodn˝ na �tení, ale je ur�en pro správu knihy, nap�íklad pro navigaci v knize,
hledání text�, správu záloûek, p�echod na slovní balí�ek, úpravu vzhledu knihy
a podobn�. Jedním z d�leûit˝ch rozhodnutí bylo zvolit funkce, které budou mít
samostatnou ikonu na horní liöt� aplikace (Action Bar). V prvním návrhu byly
vy�len�ny dv� hlavní akce: úprava vzhledu knihy a hledání textu.

Dolní liötu v administrativním reûimu bylo pot�eba navrhnout tak, aby hle-
dání pot�ebné stránky nebo kapitoly bylo co nejsnadn�jöí. Proto bylo navrh-
nuto, ûe naviga�ní liöta bude rozd�lena na dv� �ásti, kde se jedna zv˝razn�ná
�ást bude pohybovat v dané kapitole, a pokud uûivatel se p�esune za meze
této �ásti, tak se bude pohybovat uû v kontextu kapitol, nikoliv stránek. Toto
je velmi pohodlné, protoûe bez tohoto rozd�lení najít pot�ebné místo v knize,
která má víc neû n�kolik stovek stránek, by bylo problematické. Náhled tohoto
reûimu je si moûné prohlédnout na obrázku 3.5.

P�ekládací okénko je dalöí d�leûitá v�c, která pot�ebovala provedení de-
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   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Pellentesque sapien.
Nulla quis diam. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque
 nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas
assumenda est, omnis dolor repellendus. Morbi imperdiet, mauris ac auctor 
dictum, nisl ligula egestas nulla, et sollicitudin sem purus in lacus. Fusce tellus. 
Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. In convallis. Integer in sapien. 
Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante. Curabitur 
sagittis hendrerit ante. Pellentesque arcu. Donec quis nibh at felis congue 
commodo. Donec ipsum massa, ullamcorper in, auctor et, scelerisque sed, est. 
Integer malesuada. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 
nostra, per inceptos hymenaeos. Maecenas lorem. Vestibulum erat nulla, 
ullamcorper nec, rutrum non, nonummy ac, erat. Maecenas libero.
 
   Curabitur bibendum justo non orci. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper 
ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat pede sem sit amet enim. Fusce
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Obrázek 3.5: Lo-fi prototyp: administrativní reûim �tení

tailního návrhu, protoûe p�eklad musel b˝t pohodln˝ a nesm�l ztrácet �as
uûivatele zavíráním p�ekladu nebo �tením zbyte�né informace. První návrh ne-
obsahoval ûádné okénko a bylo navrûeno, ûe p�eklad se bude zobrazovat p�ímo
v textu knihy místo textu, kter˝ byl p�eloûen. Toto zp�sobilo �adu problém�
jako nap�íklad rozhodnutí, kdy text vrátit zp�t do p�vodního stavu, jak uûi-
vateli zabránit posílat na p�eklad zmixovan˝ text knihy a p�eloûen˝ text, jak
ud�lat správn� stránkování, jelikoû vno�ení nového textu rozbilo celou struk-
turu textu. Navíc kniha, ve které byl napsán text ve dvou jazycích, vypadala
opravdu divn�. Proto tato varianta byla zamítnuta a návrh byl zam��en na
vytvo�ení okna, které by spl�ovalo vöechny poûadavky. Okénko s p�ekladem
by se m�lo podle návrhu objevit nad nebo pod textem (pokud naho�e není
místo pro zobrazení) a obsahovat p�eklad textu, kter˝ byl zvolen, a ikonku
pro p�idání slova do slovního balí�ku. Pokud ikona není aktivní, to znamená,
ûe slovo není ve slovníku a kliknutím je moûné ho tam p�idat. Pokud je ak-
tivní, tak kliknutím toto slovo je moûné odebrat. Tento návrh je moûné vid�t
na obrázku 3.4 s reûimem celé obrazovky.

Nastavení vzhledu textu knihy v první verzi bylo navrûeno jako odd�lená
obrazovka, která obsahovala sadu nastavení. V˝b�r nastavení byl dostate�n�
mal ,̋ aby se v tom uûivatel neztratil a dostate�n� velk ,̋ aby mohl nastavit
vzhled podle sv˝ch preferencí. Vzhled této obrazovky je moûné vid�t na ob-
rázku 3.6a.

3.2.2.2 Knihovna

Obrazovka s knihovnou má za cíl usnadnit uûivateli v˝b�r knihy pro �tení a
nahrání knihy z externího úloûiöt� do knihovny. V prvním návrhu obrazovka
obsahovala dv� sekce, kde jedna byla v�nována zobrazení knih po skenování
z externího úloûiöt� a druhá byla ur�ena pro zobrazování knih jiû p�idan˝ch
do knihovny. Po otev�ení n�jaké knihy z první sekce se kniha automaticky
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p�esune do knihovny. Knihy v knihovn� mohou mít jeden ze t�í stav�: nová,
roze�tená a dokon�ená. Stav nová a dokon�ená bude znázorn�n˝ nápisem na
poloûce knihy, roze�tená bude ozna�ena pomocí pruhu znázor�ujícího progres
ve �tení. Náhled této obrazovky je moûné vid�t na obrázku 3.6b.

Jelikoû knih v knihovn� m�ûe b˝t hodn�, zobrazení v horizontálním se-
znamu není vûdy optimální, a proto bylo pot�eba navrhnout obrazovku pro
zobrazování vöech knih ze seznamu s rozöí�enou informací. Také v tomto se-
znamu je moûné pohodln� vyhledávat a filtrovat knihy. Náhled této obrazovky
je si moûné prohlédnout na obrázku 3.6c.

3.2.2.3 Slovní balí�ky

Po p�echodu na druhou záloûku se uûivatel dostane na obrazovku se seznamem
vlastních slovních balí�k�. Kaûd˝ balí�ek musí mít název knihy, ze které byl
vytvo�en˝ a p�ísluöné jazyky, tyto údaje budou zobrazené v hlavi�ce poloûky.
Odvozen˝m parametrem slovního balí�ku je po�et slov, coû spolu s názvem
knihy a jazyky tvo�í minimální poloûku pro zobrazování v seznamu. Náhled
této obrazovky a obrazovky s detailem balí�ku je moûné vid�t na obrázcích
3.6d a 3.6e.

3.2.2.4 Stránka uûivatele

Stránka uûivatele má dva stavy a podle toho se liöí navrhované uûivatelské
rozhraní. Spole�n˝m prvkem pro oba stavy je nastavení jazyka, do kterého se
p�ekládá. První stav se zobrazí, kdyû uûivatel není p�ihláöen ,̋ pak obrazovka
obsahuje dv� moûnosti: p�ihlásit se a zaregistrovat se. Stav obrazovky, kde
uûivatel je p�ihláöen ,̋ musí obsahovat informaci o p�ihláöeném uûivateli (elek-
tronická adresa) a posledním �asu synchronizace. Také tato obrazovka musí
mít nastavení automatické synchronizace. Náhled této obrazovky je si moûné
prohlédnout na obrázku 3.6f.

3.2.3 Hi-fi

Hi-fi prototyp musí zohled�ovat nejen rozvrûení prvk�, ale i obsahovat finální
design a v˝sledky anal˝zy p�edchozího lo-fi prototypu. Sou�asná Android apli-
kace musí sledovat tenden�ní materiální design a pouûívat prvky, na které jsou
zvyklí uûivatelé tohoto systému. Sou�ástí materiálního designu jsou doporu-
�ení ohledn� animací jednotliv˝ch prvk�, vzhledu ikon a tla�ítek, velikosti a
stylu písma a barevné palety aplikace. Tento prototyp byl vytvo�en s pouûi-
tím material design guidelines a obsahuje grafiku, kterou je moûné pouûít ve
v˝voji aplikace.
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3.2.4 Reûim �tení

Hlavním nedostatkem p�edchozího návrhu �tecího reûimu bylo to, ûe obra-
zovka s nastavením vzhledu textu byla odd�lena od samotného �tení a prove-
dené zm�ny byly vid�t jen po návratu na p�edchozí obrazovku. Toto v˝znamn�
poruöovalo princip neviditeln˝ch zm�n, kter˝ byl popsán na za�átku této ka-
pitoly. Uûivatel nikdy nev�d�l, co se p�esn� provede, a proto se musel pokaûdé
vracet na obrazovku s nastaveními, aby mohl p�izp�sobit text podle sv˝ch pre-
ferencí. Proto nov˝ návrh obsahoval nastavení vzhledu textu v podob� okénka,
které se zobrazovalo nad textem a kde byl na pozadí vid�t v˝sledek provede-
n˝ch zm�n. V novém návrhu uûivatel vûdy okamûit� vidí v˝sledek sv˝ch zm�n,
a proto m�ûe snadn�ji p�izp�sobit text. Hi-fi návrh této obrazovky je moûné
vid�t na obrázku 3.7a.

Dalöí nev˝hodou v administrativním �tecím reûimu bylo zobrazení po�tu
stránek na dolní liöt�. Po zkoumání problémové domény bylo odhaleno, ûe
princip stránek v elektronick˝ch knihách není vhodn ,̋ protoûe se toto �íslo
m�ûe jednoduöe zm�nit, nap�íklad p�i zm�n� nastavení zobrazení textu. Zna-
lost p�esné stránky, kde se uûivatel nachází, nep�ináöí ûádnou p�idanou hod-
notu. Proto princip zobrazování stránek byl vylou�en z celé aplikace a byl
nahrazen grafick˝m zobrazením progresu. Dalöí zm�nou této obrazovky bylo
zvolení primární akce p�echodu na slovní balí�ek této knihy, nikoliv vyhledá-
vání v textu, jak to bylo v p�edchozím návrhu. Náhled této obrazovky je si
moûné prohlédnout na obrázku 3.7b.

3.2.5 Knihovna

P�edchozí návrh této obrazovky obsahoval jen dv� sekce pro rozd�lení knih,
coû není dosta�ující. Lepöí �eöení je rozd�lit knihy do t�í skupin:

1. Naskenované knihy z externího úloûiöt� (knihy, které nejsou p�idané do
knihovny).

2. Nové a ukon�ené knihy. Tyto knihy jiû jsou p�idané do knihovny, ale
nebo jeöt� nejsou za�até, nebo naopak jsou uû do�tené.

3. Sekce „Pokra�ovat ve �tení“, kde se nachází roze�tené knihy.

Toto rozd�lení �eöí problém, ûe mezi roze�tené knihy nebudou pat�it na-
p�íklad jiû ukon�ené knihy, a proto najít pot�ebnou knihu bude snadn�jöí.

Jako prvek pro zobrazování knih byla zvolena karta z materiálního designu,
která se nachází na vyööí vrstv� v porovnání s pozadím obrazovky. Kaûdá karta
krom� nezbytn˝ch informací o knize také obsahuje menu, kde si je moûné zvolit
jednu z následujících akcí: otev�ít, zobrazit informaci nebo smazat/p�idat do
knihovny. Hi-fi návrh této obrazovky je moûné vid�t na obrázku 3.8a.
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(a) Nastavení vzhledu textu (b) Reûim �tení

Obrázek 3.7: Hi-fi prototypy: reûim �tení

3.2.6 Slovní balí�ky

Obrazovka se slovními balí�ky od první verze návrhu se skoro nezm�nila. Je-
diné, co je pot�eba zmínit, je to, ûe zobrazování jazyk� pomocí zkratky p�iölo
jako elegantn�jöí �eöení. Náhled hi-fi prototypu této obrazovky je si moûné
prohlédnout na obrázku 3.8b.

3.2.7 Zkouöení slov

Obrazovka zkouöení slov byla navrûena jako velmi jednoduchá obrazovka ob-
sahující rozcestník ze t�í moûností: reûim karet, spojení slov a volba správného
p�ekladu. Problémem bylo navrhnout to, jak uûivatel zvolí pot�ebn˝ balí�ek
pro zkouöení. Tato situace byla vy�eöena pomocí dialogu, kde si uûivatel m�ûe
zvolit jeden ze sv˝ch balí�k�. Náhled hi-fi prototypu této obrazovky je si moûné
prohlédnout na obrázku 3.8c.

3.2.8 Shrnutí

V pr�b�hu návrhu a v˝voje se návrh uûivatelského rozhraní m�nil n�kolikrát
a cílem bylo dosáhnout nejlepöí pochopitelnosti a pouûitelnosti pro uûivatele.
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(a) Knihovna (b) Slovní balí�ky (c) Zkouöení slov

Obrázek 3.8: Hi-fi prototypy: ostatní obrazovky

V˝sledn˝ návrh uûivatelského rozhraní bude podroben anal˝ze pomocí Niel-
senov˝ch heuristik, které je moûné si p�e�íst v sekci 5.1.3.

3.3 Návrh architektury mobilní aplikace
Tato sekce je napsaná pomocí [36].

Architektura je nezbytnou sou�ástí kaûdého softwarového díla a to se t˝ká i
sv�ta mobilních aplikací. Architektura pomáhá vyvíjet robustní a kvalitní apli-
kace, také podporuje ökálovatelnost a usnad�uje údrûbu. P�ed pár lety jeöt�
neexistovalo ûádné oficiální doporu�ení pro architekturu aplikací pro Android,
a proto se mohlo pouûívat velké mnoûství r�zn˝ch architektur, pro které ale
neexistoval ûádn˝ jednotn˝ p�ístup a kaûd˝ programátor to implementoval,
jak cht�l. Situace se zm�nila v roce 2017, kdy na prezentaci Google I/O byl
ve�ejn� p�edstaven balí�ek knihoven Architecture Components pro návrh ro-
bustních, testovateln˝ch a udrûiteln˝ch mobilních aplikací. V této diplomové
práci budou pouûity nejd�leûit�jöí sou�ásti balí�ku: Lifecycle-Aware Compo-
nents, LiveData, ViewModel a Room.

3.3.0.1 Architecture Components

Architecture Components jsou pomocn˝m nástrojem pro implementaci archi-
tektury MVVM (Model View ViewModel). Základní odliöností od ostatních
architektonick˝ch vzor� je to, ûe ViewModel neobsahuje referenci na View,
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Activity / Fragment

ViewModel                                               
LiveData 1

LiveData 1
LiveData 3

Repository

Model 

Room

SQLite 

Remote Data Source 

Retrofit

Web Service

Obrázek 3.9: Architektura pro Android aplikace, p�evzato z [36]

ale naopak View pozoruje zm�nu dat, které poskytuje ViewModel. Ve MVVM
Model ozna�uje doménovou úrove�, tudíû data aplikace, View slouûí pro re-
prezentaci Modelu pro uûivatele (Aktivity a Fragmenty) a ViewModel je zod-
pov�dn˝ za poskytování dat do View a obsluhu akcí, které p�ichází z View.

Základními principy sbírky knihoven Architecture Components jsou odd�-
lení zodpov�dností (Separation of Concerns) a �ízení UI stavu z modelu (Drive
UI from a model). První princip �íká, ûe logika aplikace nesmí b˝t sou�ástí
komponent, které jsou zodpov�dné za zobrazení dat a zpracování uûivatelského
vstupu (Aktivity a Fragmenty). Tyto komponenty v Androidu mají sloûit˝ ûi-
votní cyklus a opera�ní systém je m�ûe odstranit pro uvoln�ní prost�edk�.
Druh˝m principem se myslí to, ûe je pot�eba �ídit uûivatelské rozhraní z per-
zistentního modelu. Modely jsou zodpov�dné za uchovávání dat aplikace, a
proto po ukon�ení aplikace uûivatel nep�ijde o svá data.

Podle [36], data pro UI komponenty poskytuje ViewModel, kter˝ �eöí lo-
giku zpracování dat a je zodpov�dn˝ za na�ítání dat z Repository. ViewModel
je sou�ástí Lifecycle knihovny, která zavádí pojem LiveData. LiveData je po-
zorovateln˝ kontejner pro data, kde r�zné komponenty mohou sledovat zm�ny
dat. Navíc LiveData respektují ûivotní cyklus UI komponent a automaticky
se odregistrují po jejich zaniknutí pro zabrán�ní únik� pam�ti.

Pro na�ítání a úpravu dat (modelu) slouûí prvek Repository, kter˝ m�ûe
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b˝t povaûován za mediátor mezi r�zn˝mi datov˝mi zdroji, jako nap�íklad lo-
kální databáze nebo webové sluûby. Základním doporu�ením je dodrûení prin-
cipu jediného zdroje pravdy (Single Source of Truth). Jde o to, ûe r�zné en-
dpointy API mohou vracet stejná data, ale s jinou úrovní granularity, proto
v˝sledek volání API musí b˝t zaprvé uloûen do databáze a potom zm�ny v da-
tabázi budou propagované p�es LiveData do UI vrstvy.

3.4 Návrh serverové �ásti
Pro pot�eby mobilní aplikace je t�eba navrhnout a implementovat RESTful
JSON API. V˝sledné �eöení bude umoû�ovat autentizaci uûivatel�, poskytovat
metody pro synchronizaci dat a také umoû�ovat sdílení slovních balí�k� mezi
uûivateli.

Serverová �ást bude napsána v jazyku Ruby s pouûitím vhodného fra-
meworku pro vytvo�ení RESTful API. V následující sekci budou popsané v˝-
hody a nev˝hody jednotliv˝ch framework�.

3.4.1 Porovnání Ruby framework� pro RESTful API
Pro jazyk Ruby existuje n�kolik framework�, které podporují vytvo�ení RE-
STful API. Nejznám�jöím frameworkem je Ruby on Rails, kter˝ od verze 5
podporuje vytvo�ení aplikací, které jsou ur�ené jen pro poskytování dat p�es
API pomocí Rails::API. Dalöími moûnostmi je pouûití micro-framework� Si-
natra nebo Grape. Dále �erpám z [30].

3.4.1.1 Ruby on Rails

Framework Ruby on Rails byl vydán jeöt� v roce 2004 a slouûí primárn� pro
v˝voj webov˝ch aplikací. Tento framework ve sv˝ch aplikacích realizuje archi-
tekturu MVC a mezi jeho základní principy pat�í [29]:

1. Konvence má p�ednost p�ed konfigurací (Convention over con-
figuration)
Cílem tohoto principu je zmenöit �as a úsilí pot�ebné pro v˝voj webov˝ch
aplikací. Nap�íklad pokud v Rails aplikaci bude existovat modelová t�ída
Book, tak p�ísluöná tabulka v databázi bude mít název books, pokud to
v˝vojá� nedefinuje jinak.

2. Neopakuj se (Don’t repeat yourself)
Cílem tohoto principu je co nejvíce sníûit opakování kódu tak, aby bylo
snadné provád�t zm�ny b�hem v˝voje.
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3. Pouûití vzoru Active record
Vzor Active record p�edstavuje modely a jejich data, také udrûuje relace
mezi modely, provádí validaci dat v modelech a zapouzd�uje provedení
databázov˝ch operací nad daty.

V roce 2012 byl p�edstaven framework Rails::API, gem (knihovna v Ruby)
pro v˝voj aplikací, které poskytují obsah p�es API. V˝sledná aplikace napsaná
pomocí Rails::API je menöí, protoûe nepouûívá middleware, kter˝ je pot�ebn˝
pro b�h obvyklé webové aplikace (správa cookies a relací). V roce 2016 se
tento gem stal sou�ástí nové verze Ruby on Rails 5.0.

3.4.1.2 Sinatra

Framework Sinatra byl vydán v roce 2007 a je to první non-Rails framework,
kter˝ je moûné pouûít pro v˝voj API. Sinatra je zam��en na rychlé vytvá�ení
webov˝ch aplikací a API s minimálním úsilím. Na rozdíl od Ruby on Rails
jednoduchá aplikace m�ûe b˝t umíst�na dokonce do jednoho souboru. Také
Sinatra nepouûívá p�ístup Model-View-Controller, ale rovnou mapuje Ruby
metody na URL.

3.4.1.3 Grape

Grape byl vydán v roce 2010 a je zam��en na vytvá�ení aplikací, které jsou ur-
�ené na poskytování dat p�es REST API. Tento framework je navrûen tak, aby
mohl slouûit jako rozöí�ení jiû existujících framework� pro tvorbu webov˝ch
aplikací. Poskytuje doménov� specifick˝ jazyk (DSL) pro jednoduch˝ v˝voj
REST API.

3.4.1.4 Záv�r

Po prozkoumání v˝öe popsan˝ch framework� jsem zvolil moûnost Ruby on
Rails API aplikace s pouûití Grape pro implementaci RESTful API. Tato moû-
nost p�ináöí vöechny v˝hody Ruby on Rails aplikací a také pouûívá robustnost
a jednoduchost micro-frameworku Grape.

3.4.2 Synchronizace
V˝sledná mobilní aplikace musí umoû�ovat synchronizaci dat p�ihláöeného
uûivatele se serverem, aby nep�iöel o svá data p�i zm�n� za�ízení nebo po
odhláöení. Synchronizovat se budou vöechna d�leûitá data uûivatele: knihy
v knihovn� v�etn� jejich stavu a progresu ve �tení, záloûky a slovní balí�ky. Je
d�leûité zmínit, ûe uûivatel nemusí b˝t p�ihláöen od za�átku pouûívání apli-
kace a po p�ihláöení nesmí p�ijít o svá lokální data. Aby umoûnit pouûívání
aplikace bez p�ihláöení a bez p�ipojení k internetu, musí mobilní aplikace mít
vlastní databázi, ve které budou uloûena vöechna pot�ebná data. Periodick˝
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nebo na poûádání aplikace bude provád�t synchronizaci lokálních dat se ser-
verem. Znalosti, pomocí kter˝ch byla vytvo�ena synchroniza�ní metoda pro
tuto diplomovou práci, byly �erpané z elektronické knihy [31].

3.4.2.1 Typy synchronizace

Jeden z nejjednoduööích zp�sob� synchronizace dat mezi klientem a serverem
je odeslání celého aktuálního snímku databáze. Tento zp�sob je vhodn˝ jen
pro synchronizaci mal˝ch objem� dat, které se �asto nem�ní. Navíc se pouûívá
u jednosm�rn˝ch synchronizací sm�rem ke klientu, toto má v˝hodu, ûe vöichni
klienti vidí stejn˝ obsah dat. Jelikoû uûivatel aplikace m�ûe mít velk˝ po�et
knih a slovních balí�k�, je tento zp�sob velmi datov� neefektivní.

Lepöím �eöením je synchronizace dat, která se zm�nila od doby poslední
aktualizace. Tento zp�sob se naz˝vá rozdílová synchronizace (delta-based syn-
chronization). Myölenka je velmi jednoduchá, nap�íklad, kdyû uûivatel p�idá
knihu do knihovny, tak v pr�b�hu p�íötí synchronizace na server bude ode-
slána jen informace o p�idané knize, nikoliv celá knihovna uûivatele. U tohoto
druhu synchronizace neexistuje jedna konkrétní varianta, která se dá apliko-
vat ve vöech p�ípadech, a proto pro ú�ely této diplomové práce jsem navrhl a
implementoval obousm�rnou rozdílovou synchronizaci pomocí metadat.

3.4.2.2 Identifikátory entit

Zaprvé je t�eba navrhnout zp�sob, jak˝m se budou generovat primární klí�e
(identifikátory) databázov˝ch entit, protoûe p�i pouûití klasick˝ch klí��, které
se generují automaticky, vznikne následující problém.

Budeme analyzovat situaci, kdy uûivatel má dv� za�ízení, na obou za�í-
zeních je p�ihláöen, má prázdnou knihovnu a ob� za�ízení jsou na za�átku
v o�ine reûimu.

1. V �ase T1 se v lokální databázi za�ízení 1 vytvo�í záznam s id 1 pro
knihu A.

2. V �ase T2 se v lokální databázi za�ízení 2 vytvo�í záznam s id 1 pro
knihu B.

3. V �ase T3 se provede synchronizace mezi za�ízením 1 a serverem. Na
serveru se vytvo�í záznam pro knihu A s id 1, protoûe ûádn˝ záznam
s id 1 p�edtím neexistoval.

4. V �ase T4 se provede synchronizace mezi za�ízením 2 a serverem. Na
serveru záznam s id 1 jiû existuje, a proto jeho obsah bude nahrazen
knihou B, tím pádem uûivatel p�ijde o knihu A.

V˝öe popsaná situace je znázorn�na na obrázku 3.10.
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Obrázek 3.10: Chyba synchronizace p�i pouûití standardních klí��

Je to jeden z mnoha p�ípad�, ve kter˝ch dochází ke kolizi identifikátor�
entit, proto mobilní aplikace bude generovat identifikátory na základ� nem�-
nitelného obsahu entit. Nap�íklad u knih se nem�ní název, autor a jazyk, a
proto m�ûeme pouûít tyto údaje pro generování jedine�ného identifikátoru.
Tak v ukázkovém p�íklad� knihy A a B budou mít r�zné klí�e, a tím pádem
ob� budou uloûené na serveru.

3.4.2.3 Synchronizace EPUB soubor�

Dalöím krokem je redukování po�tu odeslání obsahu knih. Je si moûné p�ed-
stavit situaci:

1. Uûivatel v o�ine reûimu p�idal knihu do knihovny a za�al �tení.

2. V �ase, kdy se p�ipojil k internetu, prob�hla synchronizace a obsah knihy
(epub soubor) se nahrál na server.

3. Uûivatel se vrátil ke �tení, p�e�etl si dalöí kapitolu a spustil synchronizaci
dat.

4. V tomto p�ípad� je t�eba odeslat upraven˝ záznam na server, ale obsah
kníûky jiû není t�eba p�enáöet, jelikoû se nem�ûe stát, ûe se zm�nil epub
soubor.

Tento problém je �eöen tak, ûe po synchronizaci záznamu server vyhodnotí,
jestli mu chybí obsah a p�ípadn� poûádá klienta odeslat p�ísluön˝ epub soubor.
Tak jen p�i první synchronizaci záznamu o knize dojde k nahrání jejího obsahu.

3.4.2.4 Metadata

Pro ú�ely synchronizace je pot�eba evidovat �asovou zna�ku zm�ny (anglicky
timestamp) a typ zm�ny, jestli je to p�idání, mazání nebo úprava záznamu.
Tyto údaje budou uloûené v samostatn˝ch tabulkách a budou propojené s p�í-
sluön˝mi datov˝mi tabulkami pomocí cizích klí��. Také metadata �eöí problém
s odstran�ním záznam�. Pokud uûivatel odstraní jak˝koliv záznam, ten sku-
te�n� bude odstran�n z datové tabulky a v tabulce s metadaty typ p�ísluöného
záznamu se zm�ní na odstran�no. S kaûdou aktualizací záznamu, nap�íklad
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zm�ny progresu ve �tení nebo zm�ny popisu slovního balí�ku, bude aktualizo-
vána �asová zna�ka v metadatech p�ísluöného záznamu. Pro jednoduchost se
bude pouûívat aktuální �as na za�ízení.

3.4.2.5 Obousm�rná synchronizace

Mobilní aplikace a server musí um�t odesílat záznamy, které se zm�nily od ur-
�ité doby. Tím bude zaru�ena obousm�rná synchronizace, která bude probíhat
ve dvou fázích: první fáze sm�rem k serveru (zm�ny, které prob�hly lokáln�)
a druhá fáze sm�rem ke klientu (zm�ny, které prob�hly mimo dané za�ízení).

V první fázi mobilní aplikace na�te z lokální databáze vöechna data, která
se zm�nila od �asu poslední aktualizace. Zm�nou dat je nap�íklad p�idání
knihy, odstran�ní záloûky, zm�na popisu slovního balí�ku a podobn�. Tato data
spolu s metadaty se odeölou na server ve formátu JSON. Na stran� serveru pro
kaûdou poloûku prob�hne validace �asové zna�ky zm�ny. Pokud na serveru jiû
existuje daná poloûka a její �asová zna�ka je nov�jöí neû ta, která byla odeslána
z mobilní aplikace, tak to znamená, ûe na serveru jiû existují aktuáln�jöí data
a daná poloûka nebude aktualizována.

Speciálním p�ípadem je aktualizace knih. Pokud server pozná, ûe nemá
obsah n�jaké knihy, tak v odpov�di odeöle seznam identifika�ních klí�� t�chto
knih, jinak odpov�� bude prázdná. Potom mobilní aplikace samostatn˝m en-
dpointem nahraje obsah knih, které pot�ebuje server.

Pr�b�h druhé fáze je velmi podobn ,̋ aû na to, ûe odpov�dnosti jsou obrá-
cené. Tudíû server p�ipraví data, která se zm�nila od �asu poslední aktualizace
(�asová zna�ka je parametrem endpointu) a mobilní aplikace podle t�ch dat
provede zm�ny v lokální databázi. Pokud mobilní aplikaci budou chyb�t n�jaké
knihy, tak jejich obsah dokáûe stáhnout samostatn˝m endpointem.

3.4.3 Návrh API

Pro ú�ely komunikace s mobilní aplikací server vystaví API, které bude ob-
sahovat metody pro poskytování obsahu a správu dat uûivatel�. Rozhraní
bude navrûené podle REST architektury, coû znamená, ûe komunikace mezi
klientem a serverem bude bezestavová, cachovatelná a s pouûitím jednotného
rozhraní.

Dále �erpám ze zdroj� [32] a [33].
Bezestavovost znamená, ûe kaûd˝ poûadavek obsahuje veökeré informace

pot�ebné k vykonání, nep�enáöí se ûádn˝ kontext klienta mezi jednotliv˝mi
poûadavky. Pod pojmem cachovatelnost se rozumí to, ûe odpov�di mohou b˝t
implicitn� nebo explicitn� ozna�ené p�íznakem, kter˝ �íká, jestli klient smí ulo-
ûit tuto odpov�� do mezipam�ti a pouûít ji pro následující stejné poûadavky.
V˝hodou p�idání cachovatelnosti je sníûení pr�m�rné latence série interakcí,
tak se zlepöuje efektivita, ökálovatelnost a v˝kon vníman˝ uûivateli. Nev˝-
hodou vöak je sníûení spolehlivosti dat uloûen˝ch v mezipam�ti, které mohou
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b˝t odliöné od dat na serveru. Jednotnost rozhraní znamená, ûe REST pouûívá
metody HTTP protokolu GET, PUT, POST a DELETE pro správu CRUD
operací (Create - Read - Update - Delete) nad zdroji. Zdroj je obecn˝ pojem
ozna�ující jakékoliv informace, které mohou b˝t pojmenované, nap�íklad zdro-
jem jsou databázové entity. Metoda GET slouûí pro �tení reprezentací zdroj�,
PUT se pouûívá pro zm�nu jiû existujících zdroj�, POST pro vytvo�ení nov˝ch
a DELETE pro mazání zdroj�.

3.4.4 Endpointy
Endpointy jsou rozd�leny do n�kolika kategorií. První kategorie poskytuje me-
tody pro registraci a p�ihláöení, dalöí kategorie slouûí pro správu dat uûivatele
a t�etí kategorie obsahuje jedinou metodu pro vyhledávání ve sdílen˝ch ba-
lí�cích uûivatel�. Autentizace je vyûadována pro p�ístup k metodám druhé a
t�etí kategorie.

Pro autentizace klienta se pouûívají tokeny, které se generují p�i regis-
traci uûivatel�. Základním pravidlem je unikátnost tokenu, aby nedocházelo
k vyskytování stejného tokenu u n�kolika uûivatel�. Pro tyto ú�ely je pou-
ûita metoda has_secure_password, která byla p�idána do ActiveRecordu ve
verzi Ruby on Rails 5. Token se ukládá v databázi do samostatného sloupce
a m�ûe b˝t jednoduöe vygenerován znovu. Po registraci klient obdrûí tento
token a bude ho pouûívat pro prokázání své identity v dalöí komunikaci se ser-
verem. Tokenová autentizace odstra�uje pot�ebu uchovávat p�ihlaöovací údaje
na stran� klienta (mobilní aplikace), coû by mohlo vést k jejich odcizení v p�í-
pad� útok� na za�ízení. V mobilní aplikaci je token uloûen do interní pam�ti
aplikace a p�idáván do hlavi�ky kaûdého poûadavku druhé a t�etí kategorie.
Na serveru podle tokenu se vyhledá uûivatel, v p�ípad�, ûe není nalezen poûa-
davek, vrátí chybu autentizace 401.

3.4.4.1 P�ihláöení a registrace

• POST /api/v1/sign-up

Registrace pomocí elektronické adresy a hesla. Tyto údaje jsou p�edá-
vané v t�le POST metody. Server provede hashování hesla a generování
unikátního tokenu, tyto údaje uloûí do databáze spolu s elektronickou
adresou uûivatele. V odpov�di metoda vrátí token, kter˝ klient bude
pouûívat pro dalöí komunikaci.

• POST /api/v1/sign-in

P�ihláöení pomocí emailové adresy a hesla. Metoda porovná hash hesla
s uloûen˝m hashem pro daného uûivatele a v p�ípad� shody vrátí token.
Pokud heslo není správné, metoda vrátí chybu autentizace 401.
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3.4.4.2 Synchronizace a sdílení balí�k�

• POST /api/v1/user/sync

Metoda, která se pouûívá pro první fázi synchroniza�ního procesu (sm�-
rem k serveru). V t�le metody mobilní aplikace p�edá vöechny zm�ny,
které se uskute�nily od doby poslední aktualizace. Model bude popsán
v sekci 3.4.4.4.

• GET /api/v1/user/sync

Metoda vrací zm�ny v datech uûivatele, které prob�hly od ur�ité �asové
zna�ky. Timestamp se p�edává jako parametr URL. Model bude popsán
v sekci 3.4.4.4.

• POST /api/v1/user/book

Slouûí pro nahrání EPUB soubor� spolu s daty o knize. Soubor se p�e-
dává jako multipart/form-data.

• GET /api/v1/user/book

Slouûí pro stahování EPUB soubor� ze serveru. Na vstupu má jeden
parametr, kter˝ je identifikátorem pot�ebné knihy.

• POST /api/v1/user/bundles/shared

Metoda pro vytvo�ení sdíleného slovního balí�ku uûivatele. Jedin˝ pa-
rametr této metody je identifikátor slovního balí�ku uûivatele. Tento
balí�ek musí existovat a obsahovat vöechny pot�ebné informace (název,
popis a sloûitost).

• DELETE /api/v1/user/bundles/shared

Metoda pro odstran�ní sdíleného slovního balí�ku. Jako parametr URL
dostává identifikátor jiû sdíleného balí�ku, nikoliv ze kterého byl vytvo-
�en.

3.4.4.3 Vyhledávání ve sdílen˝ch balí�cích

• GET /api/v1/bundles/shared

Slouûí pro vyhledávání a filtrování ve vöech sdílen˝ch balí�cích. Podpo-
ruje jednoduché stránkování pomocí parametr� offset a limit. Vy-
hledávání probíhá na základ� klí�ového slova a vyhledává se v názvech
balí�k�, v popisu, v názvech knih a ve jménech autor�. V˝sledek je se�a-
zen podle priority, coû znamená, ûe prvními budou balí�ky, které v názvu
obsahují klí�ové slovo a posledními ty, které mají shodu ve jmén� au-
tora. Metoda podporuje i filtrování podle jazyku knihy, jazyku p�ekladu
a sloûitosti slovního balí�ku.
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3.4.4.4 Synchroniza�ní model

Jedním z problém� byla redukce po�tu synchroniza�ních endpoint�, aby bylo
moûné eliminovat p�ípady s �áste�nou desynchronizací. Tak vznikl návrh syn-
chroniza�ního modelu, kter˝ mobilní aplikace posílá v první fázi synchronizace
a kter˝ vrací server v druhé fázi. Entita se skládá ze �ty� atribut�: books,
bookmarks, word_bundles a words. Jsou to seznamy p�ísluön˝ch metadat a
jejich dat. Na ukázce je si moûné prohlédnout, jak m�ûe vypadat JSON pro
synchronizaci lokálních dat uûivatele sm�rem na server:

• Seznam knih je p�adn ,̋ to znamená, ûe od doby poslední aktualizace
uûivatel nep�idal do knihovny ûádnou knihu.

• Seznam záloûek obsahuje jeden prvek s typem DELETE, coû znamená,
ûe uûivatel odstranil záloûku z knihy.

• Seznam slovních balí�k� obsahuje jednu poloûku s typem ADD, tudíû
vytvo�il slovní balí�ek v lokální databázi. Navíc p�íznak loaded má hod-
notu false, coû znamená, ûe tento balí�ek byl vytvo�en z knihy, nikoliv
pomocí importu jiû sdíleného balí�ku.

• Seznam slov také obsahuje jednu poloûku s p�idan˝m slovem do nov�
p�idaného slovního balí�ku. Hodnota atributu context obsahuje speciální
znaky, aby mobilní aplikace dokázala zv˝raznit dané slovo v kontextu.

Ukázka JSON modelu synchronizace
{

"books": [],
"bookmarks": [

{
"action": "DELETE",
"timestamp": 1541936680803,
"bookmark_id": 5,
"book_id": "46628459141615651922171231",
"user_id": 1,
"bookmark": null

}
],
"word_bundles": [

{
"action": "ADD",
"timestamp": 1541937964044,
"bundle_id": "1569572131197157339262726271231",
"user_id": 1,
"word_bundle": {
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"book_title": "The Dark Elf Trilogy: Exile",
"book_author": "R.A. Salvatore",
"language_from": "EN",
"language_to": "CS",
"name": null,
"description": null,
"difficulty": 0,
"loaded": false

}
}

],
"words": [

{
"action": "ADD",
"timestamp": 1541937964056,
"word_id": 1,
"bundle_id": "1569572131197157339262726271231",
"user_id": 1,
"word": {

"text_from": "torsos",
"text_to": "trup",
"context": "They were shorter than Drizzt and hairless,

with squat and muscled $-#@#-$torsos$-#@#-$
perfectly designed for the mining that was their
calling in life."

}
}

]
}

3.5 Databázov˝ model

Návrh databáze musí zohled�ovat zvolen˝ synchroniza�ní mechanismus, pro-
toûe je pot�eba spolu s daty o knihách a slovních balí�kách ukládat i jejich
metadata, která budou slouûit pro ú�ely synchronizace. Jelikoû mobilní apli-
kace musí um�t fungovat bez p�ipojení k internetu, generování primárních
klí�� bude probíhat na klientu. Z t�chto d�vod� v�töina entit jsou slabé en-
tity a ve svém klí�i obsahují cizí klí�. V˝jimkou jsou sdílené slovní balí�ky
a jejich slova, protoûe tyto entity se vytvá�í na serveru, a proto je zaru�ena
unikátnost vygenerovaného klí�e. Databázov˝ model serveru je moûné vid�t
na obrázku 3.11.

Databáze na serveru a na klientu se liöí hlavn� tím, ûe na stran� klienta
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Obrázek 3.11: Databázov˝ model serveru
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Obrázek 3.12: Databázov˝ model klienta

nebylo pot�eba ukládat entitu uûivatele, a proto tato tabulka a p�ísluöné vazby
z jin˝ch tabulek neexistují. Také pro jednoduööí vyhledávání slovních balí�k�
pro knihu existuje vazba mezi knihou a balí�kem, ale je vöak nepovinná na
obou stranách, protoûe po odstran�ní knihy slovní balí�ek nemusí b˝t odstra-
n�n a také kniha nemusí vûdy mít slovní balí�ek. Databázov˝ model serveru
je moûné vid�t na obrázku 3.12.

Také v seznamu knih je pot�eba zobrazovat jazyk knihy, �asté parso-
vání, kterého z epub souboru by bylo p�íliö náro�né a zbyte�né. Proto entita
knihy má n�kolik poloûek navíc, v�etn� jazyku. Také kniha obsahuje p�íznak
in_library pro rozliöení knih, které uûivatel p�idal do své knihovny, protoûe
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«subsystem»
Backend 

«component»
Ruby on Rails 

application 

«component»
PostgreSQL 

database 

«subsystem»
Frontend 

«component»
Android 
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«component»
SQLite 

database «component»
Google Translation API 

Obrázek 3.13: Architektura systému

jen tyto knihy se budou synchronizovat se serverem.

3.6 Architektura systému
Architektura celkového systému je znázorn�na pomocí diagramu komponent
na obrázku 3.13. Ruby on Rails aplikace b�ûí na serveru a ukládá data do Post-
greSQL databáze, jejím cílem je poskytování rozhraní pro mobilní aplikaci.
Mobilní aplikace pro Android ukládá lokální data do SQLite databáze a komu-
nikuje s vystaven˝m API. Také mobilní aplikace pouûívá Google Translation
API pro p�eklad slov a v�t.
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Kapitola 4

Implementace

4.1 Implementace serverové �ásti

Hlavní d�raz v této diplomové práci je kladen na implementaci samotné An-
droid aplikace, proto v následujících sekcích budou popsány jen nejd�leûit�jöí
aspekty implementace serverové �ásti.

4.1.1 Knihovna Grape

Knihovna Grape [37] slouûí pro zjednoduöení v˝voje REST API v programova-
cím jazyku Ruby. V této diplomové práce se pouûívá jako pomocná knihovna
pro Ruby on Rails aplikace. Grape API se vytvá�í jako t�ída, která je zd�-
d�ná od Grape::API. P�íkladem m�ûe b˝t ukázkov˝ kód uveden˝ níûe, kde
je moûné vid�t zjednoduöenou kostru synchroniza�ního API. Tento kód vyge-
neruje jeden endpoint pro GET metodu pro URL /api/v1/user/sync. End-
point vyûaduje jeden URL parameter timestamp typu Integer. Pokud validace
neprob�hla úsp�ön�, Grape automaticky p�ipraví odpov�� 400 Bad Params
s detailním popisem chyby (nap�íklad chyb�jící parametr). Odpov�� je re-
prezentovana pomocí t�íd, které jsou zd�d�né z Grape::Entity a deklarují
strukturu odpov�di.

Ukázka Grape::API
class SyncAPI < Grape::API

version ’v1’, using: :path
format :json
prefix :api

resource ’user/sync’ do
desc ’Server to client sync’
params do

requires :timestamp, type: Integer, desc: ’last sync time’
end
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get do
timestamp = params[:timestamp]
response = {}
// Fill response JSON with data from DB
present response, with: Entities::SyncEntity

end
end

end

4.1.2 Databáze

Pro implementaci databáze na serveru byly pouûité PostgreSQL a knihovna pg
[38]. Knihovna pg poskytuje Ruby rozhraní pro PostgreSQL RDBMS (Relatio-
nal Database Management System). Pro pouûití PostgreSQL je pot�eba v kon-
figura�ním souboru database.yml nastavit adapter na hodnotu postgresql.
Také v tomto souboru je moûné p�idat r�zné konfigurace pro r�zná prost�edí
(v˝vojové, testovací a produk�ní). Ve v˝chozím nastavení Rails o�ekává jinou
databázi pro kaûdé prost�edí.

4.1.3 Knihovna bcrypt

Knihovna bcrypt [39] se pouûívá pro zabezpe�ení hesel uûivatel�. Server evi-
duje data uûivatel� a umoû�uje registraci a p�ihláöení pomocí elektronické
adresy a hesla. Pokud by hesla v databázi byla uloûená jako oby�ejn˝ text,
tak odcizením databáze by úto�ník mohl získat velké mnoûství citlivé infor-
mace. Proto do databáze se ukládá jen otisk hesla, nikoliv heslo samotné. P�i
p�ihláöení se pak otisk získaného hesla porovnává s otiskem uloûen˝m v data-
bázi pro daného uûivatele.

Knihovna pouûívá haöovací funkci navrûenou Nielsem Provosem a Davidem
Mazieresem pro OpenBSD Projekt. Tato funkce je jednosm�rná, coû znamená,
ûe nelze z v˝sledného hashe zjistit p�vodní text. Ale toto také má nev˝hodu,
úto�ník m�ûe vygenerovat otisky �asto pouûívan˝ch hesel a pak dohledat podle
otisku p�vodní heslo. Pro eliminaci tohoto problému bcrypt ke kaûdému heslu
p�idává s�l, která je uloûena spolu s otiskem.

4.2 Implementace mobilní aplikace

Implementaci klientské �ásti této diplomové práce bylo v�nováno nejvíc �asu a
úsilí a byly pouûity nejmodern�jöí techniky programování pro Android, které
existovaly v �as napsání této práce. V následujících kapitolách budou popsané
nejzajímav�jöí a nejd�leûit�jöí implementa�ní detaily.
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4.2.1 Pouûité knihovny
V˝sledná aplikace pouûívá �adu následujících knihoven:

• Android Support Libraries
Sada podp�rn˝ch knihoven je ur�ena pro poskytování zp�tné kompatibi-
lity nov˝ch verzí API pro staröí verze Androidu. Její pouûití je nezbytné
pro kaûdého Android programátora.

• Lifecycle Components
�ada knihoven pro podporu architektury aplikace. Umoû�uje pouûití
ViewModel a LiveData.

• Room Persistence
Poskytuje abstraktní vrstvu pro SQLite, umoû�uje robustn�jöí p�ístup
k databázi p�i vyuûití plného v˝konu SQLite.

• WorkManager
Usnad�uje plánování odloûen˝ch a asynchronních úloh. Více je si moûné
p�e�íst v sekci 4.2.4.

• Anko [40]
Pomocná knihovna pro v˝voj Android aplikací v Kotlinu. Obsahuje uti-
lity pro práci s Intenty, dialogy, Kotlin Coroutines a SQLite.

• EpubLib [41, 42]
Knihovna, která slouûí pro parsování EPUB souboru. Více je si moûné
p�e�íst v sekci 4.2.2.2.

• HtmlSpanner [43]
Knihovna pro vykreslení HTML obsahu, umoû�uje plnou kontrolu nad
zpracováním tag�. Toto umoû�uje správnou manipulaci s kotvami (an-
chors), �íslovan˝mi a neuspo�ádan˝mi seznamy.

• Retrofit [44]
Retrofit je REST klientem pro Android aplikace. Usnad�uje implemen-
taci komunikace s REST webov˝mi sluûbami.

• Stetho [45]
Stetho je sofistikovan˝ nástroj, kter˝ slouûí pro lad�ní Android apli-
kací. Nejzajímav�jöími moûnostmi jsou: prohlíûení hierarchické struktury
View, zkoumání obsahu databáze, monitorování sí�ové komunikace.

• Android SpinKit [46]
Sada na�ítacích prvk� animovan˝ch pomocí CSS.
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• Material Dialogs [47]
Knihovna, která poskytuje jednoduch˝ zp�sob vytvá�ení dialogu podle
Materiálního designu od verze API 16 (Android 4.1).

• MaterialSearchView [48]
Umoû�uje jednoduch˝ zp�sob vytvá�ení vyhledávací liöty podle Materi-
álního designu od verze API 14 (Android 4.0).

4.2.2 Implementace reûimu �tení

Reûim �tení je jednou z nejd�leûit�jöích sou�ástí této diplomové práce, kter˝
p�edevöím je zodpov�dn˝ za pohodlné listování stránek. Pro implementaci
tohoto chování byl zvolen ViewPager, coû je nativní zp�sob v Androidu pro
zobrazování stránek s obsahem, mezi kter˝mi uûivatel m�ûe navigovat pomocí
swipe gesta. Za generování obsahu stránek je zodpov�dn˝ PagerAdapter, kde
byla implementována vlastní varianta, která pro kaûdou stránku zobrazovala
správnou �ást knihy.

Dalöím bodem bylo pot�eba implementovat rozd�lení obsahu knihy do jed-
notliv˝ch stránek. Jelikoû uûivatel m�ûe zm�nit písmo a jeho velikost, tak není
moûné provést rozd�lení jen jednou, nap�íklad p�i p�idání knihy do knihovny.
Z toho vypl˝vá, ûe rozd�lení musí b˝t dostate�n� rychlé, proto to bylo vy�e-
öeno tak, ûe aplikace na�ítá a pracuje s jen aktuální kapitolou a tu rozd�luje
do stránek. Pokud uûivatel zm�ní nastavení písma nebo textu, jiné kapitoly se
nebudou rozd�lovat, coû v˝znamn� uöet�í �as dané operace. Jediná nev˝hoda
tohoto �eöení je to, ûe uûivatel bude muset chvíli po�kat p�i p�echodu na jinou
kapitolu, coû velmi záleûí na velikosti samotné kapitoly.

Obsah jednotliv˝ch kapitol ve formátu EPUB je v HTML formátování.
Pro zpracování HTML byla pouûita knihovna HtmlSpanner, která umoû�uje
plnou kontrolu nad vykreslením HTML p�íkaz�. V˝sledkem zpracování textu
je CharSequence, kter˝ m�ûe b˝t zobrazen v oby�ejném textovém poli (Text-
View). Pro správné rozd�lení tohoto textu do stránek je pot�eba znát öí�ku
a v˝öku textového pole, které se zobrazuje na stránce, vnit�ní a vn�jöí okraje
a vlastnosti zobrazení (velikost písma, �ádkování a jiné). Pro tyto ú�ely byl
pouûit StaticLayout, kter˝ mimo jiné slouûí i pro m��ení více�ádkového textu.
S jeho pomocí se dá zm��it, kolik �ádk� zabere n�jak˝ kus textu a tak vy-
po�ítat, kde se za�íná text pro dalöí stránku. Algoritmus v˝po�tu obsahu
jednotliv˝ch stránek je popsán následujícím pseudokódem.

Pseudokód algoritmu v˝po�tu obsahu jednotliv˝ch stránek
pages := []
layout := StaticLayout(text, attributes)

lines := layout.lineCount
startIndex := 0
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heightOffset := height

for (i in 0 until lines) {
if (heightOffset < layout.getLineBottom(i)) {

endIndex := layout.getLineStart(i)
pages += text.subSequence(startIndex, endIndex)

startIndex = endIndex
heightOffset = layout.getLineTop(i) + height

}

if (i == lines - 1) {
endIndex := layout.getLineStart(i)
pages += text.subSequence(startIndex, endIndex)

}
}

Procházíme �ádky textu a kontrolujeme, jestli dolní okraj �ádky p�ekra�uje
viditelnou oblast. Pokud ano, vytvo�íme novou stránku a vypo�ítáme novou
hodnotu kumulativní v˝öky, se kterou budou porovnávané následující dolní
okraje �ádek. Nová hodnota kumulativní v˝öky se spo�ítá p�i�tením horního
okraje �ádky, která se neveöla na p�edchozí stránku do v˝öky textového pole.
Po zpracování se toto rozd�lení drûí v pam�ti aû do dalöího rozd�lení nebo do
uzav�ení reûimu �tení.

4.2.2.1 Pouûití formátu EPUB

Soubor EPUB je oby�ejn˝ ZIP archiv, kter˝ má definovanou strukturu a obsa-
huje HTML soubory s obsahem, obrázky, CSS styly a informace (metadata),
které umoû�ují spolehliv� �íst obsah od za�átku do konce. Pro správné pou-
ûití EPUB souboru je pot�eba pochopit jeho strukturu. D�leûit˝mi sou�ástmi
EPUB soubor� jsou [49]:

• mimetype
Je to soubor, jehoû obsahem musí b˝t application/epub+zip a nic
jiného. Jeho cílem je potvrdit, ûe toto je opravdu EPUB soubor.

• container.xml
Tento XML soubor je umíst�n v povinném adresá�i META-INF a slouûí
pro po�áte�ní konfiguraci. Obsahuje relativní umíst�ní OPF souboru,
kter˝ je hlavní �ástí EPUB souboru.
Nap�íklad pokud se soubor content.opf nachází v adresá�i OEBPS
v archivu, tak umíst�ní bude OEBPS/content.opf. Pomocí t�chto in-
formací �tecí systém bude moct otev�ít OPF soubor a dozv�d�t se více
o struktu�e publikace. M�ûe obsahovat i n�kolik odkaz� na OPF sou-
bory, pokud publikace má n�kolik vydání.
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• OPF soubor

Tento soubor obsahuje bibliografická a strukturální metadata o publikaci
EPUB, a proto je primárním zdrojem informací o tom, jak tento soubor
zpracovat a zobrazit.
Sou�ástmi tohoto souboru jsou:

– metadata
Informace o publikaci, nap�íklad název, identifikátor, jazyk a jiné.

– manifest
Seznam vöech zdroj� publikace, v�etn� textov˝ch kapitol, obrázk�,
videí, zvukov˝ch soubor�, písem, skript a CSS soubor�.

– spine
V˝chozí po�adí �tení poloûek publikace, kde kaûd˝ prvek obsahuje
odkaz na poloûku v manifestu. Poloûky spine mohou b˝t deklaro-
vány jako nelineární, coû znamená, ûe se nezobrazují v normálním
po�adí, ale mohou b˝t dosaûeny z jiné poloûky spine jako dopl�kov˝
obsah.

• NCX soubor

Zastaral˝ zp�sob pro deklarování naviga�ního (OPF) dokumentu.

Struktura EPUB souboru je nazna�ena na obrázku 4.1.

4.2.2.2 Knihovna EpubLib

EpubLib [41] je open-source knihovna pro správu EPUB soubor�, která umoû-
�uje jich parsování a vytvá�ení. Knihovna se skládá ze dvou �ástí: jádra a
utilit. Jádro aplikace m�ûe b˝t pouûito v Android prost�edí, utility naopak
vyûadují standardní JVM. Pro ú�ely této diplomové práce bylo pouûito jen
jádro této knihovny pro parsování EPUB soubor�, coû znamená pro získání
obsahu kapitol, zdroj� (obrázk�) a metadat.

Knihovna má dost jednoduché API pro parsování EPUB soubor�. Prvním
krokem je pot�eba vytvo�it InputStream ze souboru a ten p�edat pomocí me-
tody readEpub instanci t�ídy EpubReader. Tato metoda vrací objekt Book,
ze kterého se dá získat její název, metadata, obálku, a jiné zdroje obsaûené
v publikaci. Také tento objekt poskytuje p�ístup do Spine objektu souboru,
kter˝ poskytuje názvy a obsahy jednotliv˝ch kapitol.

Vzhledem k tomu, ûe v návrhu databáze se nepo�ítalo s tím, ûe kniha
m�ûe mít n�kolik autor�, tak bylo vy�eöeno, ûe jména vöech autor� budou
spojené do jednoho �et�zce a se�azené podle po�adí v metadatech. Podobn˝m
zp�sobem do jednoho �et�zce jsou spojené vöechny popisy obsaûené v knize.
Také v pr�b�hu v˝voje bylo objeveno, ûe n�které knihy neobsahují obálku nebo
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Obrázek 4.1: Struktura EPUB souboru, p�evzato z [49]

ji nelze na�íst, proto pokud z n�jak˝ch d�vod� se nepoda�í získat obálku, tak
se pouûije první obrázkov˝ zdroj v knize.

Na za�átku bylo plánováno, ûe soubor bude parsován jen jednou a vöechny
informace o knize budou uloûené v databázi a obsah bude uloûen do mezipa-
m�ti. Potom se ukázalo, ûe parsování probíhá velmi rychle a ûádné cachování
nebylo pot�eba. To znamená, ûe jen po prvním parsování EPUB soubor�, in-
formace o knize se ukládají do databáze za�ízení, obsah se získává ze souboru
p�i kaûdém otev�ení knihy.

4.2.2.3 Úprava vzhledu textu v knize

Ve v˝sledné aplikaci uûivatel m�ûe upravovat nastavení zobrazení textu po-
mocí okna, které se zobrazuje nad textem v horní pravé �ásti obrazovky.
Toto okno bylo implementované pomocí prvku PopupWindow, které je ur�ené
k zobrazování plovoucího okna nad Aktivitou. Níûe na obrázku 4.2 je moûné
vid�t sekven�ní diagram, kter˝ znázor�uje proces zv�töení písma. Zaprvé v me-
tod� onStart je pot�eba nastavit Callbacky pro ReaderSettingsBubblePopup
a zaregistrovat ho na zm�ny v nastaveních vzhledu. Odregistrace a zruöení
Callback� se provádí v metod� onStop. Dále v tomto procesu uûivatel musí
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popup 
:ReaderSettings 
BubblePopup

:Reader 
ViewModel :AppPreferencesactivity 

:ReaderActivity

registerListener(popup)

textSizes

show()   

  handleIncreaseTextSize()

User

onIncreaseTextSizeClicked()   

subscribeToPreferenceChanges(popup)  

getSupportedTextSizes()

currentTextSizeIndex

opt  
setCurrentTextSizeIndex(currentTextSizeIndex+1)

setOnClickListeners(activity)

notifyListeners()

onPreferenceChanged()

refreshView()

<<create>> 

:AndroidSystem

onCreate()

onStart()

[currentTextSizeIndex + 1 < textSizes.size]
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style settings

getCurrentTextSizeIndex()   

unregisterListener(popup)unsubscribeFromPreferenceChanges(popup)  onStop()

onDestroy()

setOnClickListeners(null)

<<destroy>> 

Obrázek 4.2: Sekven�ní diagram popisující zv�töení velikosti písma v knize

zobrazit plovoucí okno a stisknout p�ísluöné tla�ítko pro zv�töení písma. Tím
se pomocí Callbacku provolá zv�töení písma do ViewModelu Aktivity, která
je zodpov�dná za zobrazení obsahu knihy. Ve ViewModelu se �eöí logika zv�t-
öení indexu vybrané velikosti textu, o tom budou informované registrované
poslucha�e (listenery).
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4.2.2.4 Implementace p�ekládacího okénka

Pro implementaci p�ekládacího okénka byl také zvolen prvek PopupWindow.
Velkou v˝zvou bylo správné umíst�ní okénka tak, aby nep�ekr˝val vybran˝
text. Toto se dá vypo�ítat na základ� sou�adnic zvoleného textu. Zaprvé je
pot�eba vypo�ítat ofsety za�átku a konce vybraného textu, z toho se dá spo-
�ítat i meze. Potom je moûné s tím pracovat a vypo�ítat finální sou�adnice
pro okénko.

V˝po�et sou�adnic zvoleného textu
val selStart = textView.selectionStart
val selEnd = textView.selectionEnd
val min = max(0, min(selStart, selEnd))
val max = max(0, max(selStart, selEnd))

val selBounds = RectF()
val selection = Path()
textView.layout.getSelectionPath(min, max, selection)
selection.computeBounds(selBounds, true)

Okénko je nastaveno tak, aby bylo zobrazeno nad vybran˝m textem, po-
kud na to je dostatek místa na obrazovce. Pokud místa pro okénko je málo,
nap�íklad, kdyû uûivatel zvolí text na prvních �ádkách knihy, tak se okénko
zobrazí pod textem, ale na dostate�né vzdálenosti tak, aby nep�ekáûelo roz-
öí�ení vybraného textu pomocí ukazatel�. Pro uzav�ení okénka sta�í kliknout
na oblast mimo, nebo nastavit automatické uzav�ení.

Automatické uzav�ení je implementováno pomocí Handleru, kter˝ umí vy-
konat Runnable po uplynutí stanoveného �asu, kter˝ je moûné konfigurovat.
Konfigurace okénka je uloûená spolu s ostatními nastaveními pomocí Shared-
Preferences.

4.2.3 Implementace ukládání dat
Pro implementaci ukládání dat v mobilní aplikaci byla pouûita knihovna Room.
Tato knihovna se skládá z n�kolika komponent:Database, Entity a Dao. Ob-
jekt Database slouûí jako bod p�ístupu k uloûen˝m dat�m, jeho odpov�dností
je poskytování Dao objekt�. Entity reprezentuje databázovou tabulku, Dao
poskytuje metody pro p�ístup k této tabulce [50].

Nap�íklad, v aplikaci existují entity WordEntity, která reprezentuje jedno
slovo uvnit� slovního balí�ku a její metadatová entita WordMetadataEntity.
Tyto entity jsou propojené kompozitním cizím klí�em, kter˝ je zárove� pri-
márním klí�em. Aby se tato informace p�edala knihovn�, je pot�eba p�idat
n�kolik anotací:
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Ukázka WordEntity
@Entity(

tableName = WordEntity.TABLE_NAME,
primaryKeys = [WordEntity.C_ID, WordEntity.C_BUNDLE_ID],
foreignKeys = [

(ForeignKey(entity = WordMetadataEntity::class,
parentColumns = [WordMetadataEntity.C_WORD_ID,

WordMetadataEntity.C_BUNDLE_ID],
childColumns = [WordEntity.C_ID, WordEntity.C_BUNDLE_ID],
onDelete = ForeignKey.CASCADE))

]
)
data class WordEntity(

@ColumnInfo(name = C_ID)
var id: Int = 0,

@ColumnInfo(name = C_BUNDLE_ID)
var bundleId: String = "",

@ColumnInfo(name = C_TEXT_FROM)
var textFrom: String? = null,

@ColumnInfo(name = C_TEXT_TO)
var textTo: String? = null,

@ColumnInfo(name = C_CONTEXT)
var context: String? = null

) {
companion object {

const val TABLE_NAME = "words"
const val C_ID = "id"
const val C_BUNDLE_ID = "bundle_id"
const val C_TEXT_FROM = "text_from"
const val C_TEXT_TO = "text_to"
const val C_CONTEXT = "context"

}
}

Podobn� vypadá entita WordMetadataEntity, ale na rozdíl od WordEntity
má cizí klí�e na tabulku, ve které jsou uloûená metadata slovního balí�ku,
kterému pat�í p�ísluöné slovo.

Dále pro kaûdou entitu je pot�eba vytvo�it Dao. Nap�íklad, WordEntity má
WordEntityDao, coû je rozhraní, které má anotaci @Dao. Potom metoda, která
umí na�íst slova podle identifikátoru slovního balí�ku, vypadá následovn�:
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Ukázka WordEntityDao
@Dao
interface WordEntityDao {

@Query("SELECT * FROM ${WordEntity.TABLE_NAME} " +
"WHERE ${WordEntity.C_BUNDLE_ID} = :bundleId")

fun loadAll(bundleId: String?): List<WordEntity>
}

Dále bylo pot�eba vytvo�it hlavní t�ídu Database, která je zd�d�ná od
RoomDatabase, a která obsahuje metody pro poskytování Dao.

Ukázka AppDatabase
@Database(

entities = [
WordEntity::class

],
version = 1,
exportSchema = false

)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {

abstract fun wordEntityDao(): WordEntityDao
}

AppDatabase se vytvá�í p�i inicializaci aplikace a její instance se drûí jako
Singleton.

4.2.4 Implementace periodické synchronizace
Periodická synchronizace ve v˝sledné aplikaci byla implementována pomocí
knihovny WorkManager, která byla p�edstavena na Google I/O 2018. Její
cílem je poskytování jednoduchého API pro plánování asynchronních ope-
rací a kompatibilita s r�zn˝mi verzemi opera�ního systému. Intern� knihovna
m�ûe pouûívat JobScheduler, FirebaseJobDispatcher, AlarmManager a Ser-
vice v závislosti na parametrech operace, která musí b˝t provedena. Knihovna
WorkManager se skládá ze �ty� hlavních komponent. [51, 52]

• WorkManager
P�ijímá úkol a plánuje jeho provedení podle uveden˝ch parametr�.

• Worker
Vykonává práci na vedlejöím vlákn�.

• WorkRequest
Individuální úkol, definuje, kter˝ Worker je zodpov�dn˝ za vykonání
práce a která omezení musí b˝t zohledn�na pro spuöt�ní Workeru. Wor-
kRequest je abstraktní t�ída, která má dv� implementace: OneTimeWor-
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kRequest a PeriodicWorkRequest, pro plánování jednorázov˝ch a perio-
dick˝ch úloh.

• WorkStatus
Poskytuje data pro kaûd˝ WorkRequest.

Tak, nap�íklad, Worker se dá pouûít pro plánování periodické synchroni-
zace uûivatelsk˝ch dat. Zaprvé je pot�eba vytvo�it t�ídu SynchronizationWor-
ker, která se d�dí od t�ídy Worker a implementuje její metodu doWork().

Ukázka SynchronizationWorker
class SynchronizationWorker: Worker {

override fun WorkerResult doWork() {
// synchronize user data
return WorkerResult.SUCCESS
}

}

Jelikoû pro synchronizaci je pot�eba mít p�ipojení k internetu, tak pro
PeriodicWorkRequest musí b˝t stanovené p�ísluöné omezení. Zárove� se dá
nadefinovat, ûe Worker bude spuöt�n, jen pokud se za�ízení nabíjí pro úsporu
baterky. Tato omezení budou pouûita pro vytvá�ení instance PeriodicWor-
kRequestu.

Ukázka omezení PeriodicWorkRequest
val constraints: Constraints = Constraints.Builder()

.setRequiredNetworkType(NetworkType.CONNECTED)

.setRequiresCharging(true)

.build()

Navíc tato knihovna má jeöt� jednu uûite�nou vlastnost, a to �et�zení jed-
notliv˝ch úloh za sebou. Tak nap�íklad se dá spustit úloha pro komprimování
souboru, za kterou bude následovat úloha odesílání komprimovaného souboru
na server.
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Kapitola 5

Testování

5.1 Testování programátorem

5.1.1 Obecné testování
Implementovaná aplikace byla p�edevöím otestována na reáln˝ch za�ízeních
s r�zn˝mi verzemi opera�ního systému. Seznam pouûit˝ch za�ízení je moûné
vid�t níûe:

• LG G3, Android KitKat 4.4, 3 GB opera�ní pam�ti, velikost displeje 5,5".

• LG G6, Android Nougat 7.0, 4 GB opera�ní pam�ti, velikost displeje 5,7".

• Samsung Galaxy S7, Android Oreo 8.0, 4 GB opera�ní pam�ti, velikost
displeje 5,1".

• Google Pixel 2, Android Pie 9.0, 4 GB opera�ní pam�ti, velikost dis-
pleje 5,0".

Hlavním cílem této �ásti testování bylo objevit kritické chyby pro specifické
verze opera�ního systému Android a zjistit obecné chyby, nesrovnalosti nebo
pády aplikace, které jsou spole�né pro vöechny verze. Tento druh testování byl
také periodicky provád�n b�hem v˝vojového procesu, coû v˝razn� zmenöilo
po�et objeven˝ch chyb b�hem záv�re�ného kola testování. Dále jsou uvedené
nejt�ûöí nebo nejzajímav�jöí chyby zjiöt�né b�hem záv�re�ného kola testování.

Nejvíce chyb bylo zjiöt�no p�i testování aplikace na za�ízení s verzí Andro-
idu 4.4, jelikoû je to staröí verze, která pot�ebuje specifické úpravy aplikace.
Nejt�ûöí v�cí byla oprava vöech CardView, jelikoû tak star˝ Android neumí
správn� pracovat se zakulacen˝mi rohy, coû v˝razn� zhoröovalo celkov˝ dojem
od grafiky aplikace.

Neo�ekávan˝m problémem bylo to, ûe na za�ízeních s verzí Androidu 7 se
nezobrazovalo p�ekládací okénko ve �tecím reûimu (nebo bylo v˝razn� posu-
nuté). P�í�inou tohoto problému byla chyba v této verzi opera�ního systému,
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kde metoda update() t�ídy PopupWindow nefungovala podle o�ekávání. Tento
problém byl vy�eöen pomocí opakovaného volání metody showAtLocation(),
tato implementace byla pouûita jen pro tuto verzi opera�ního systému.

Spole�n˝m problémem pro vöechny opera�ní systémy se stal pád aplikace
po otev�ení n�kter˝ch knih. Po detailním zkoumání problému bylo zjiöt�no,
ûe tento problém byl zap�í�in�n p�íliö velk˝m obrázkem obálky knihy, kter˝
p�esáhl moûn˝ limit obsahu objektu Bundle, kter˝ slouûí pro p�enáöení dat
mezi komponenty.

5.1.2 Automatické testování

V rámci testování byly napsané následující testy n�kter˝ch �ástí klientské a
serverové �ásti.

5.1.2.1 Unit testy

Jednotkové testy slouûí pro izolované ov��ení funk�nosti ur�ité komponenty.
Také jsou �asto ozna�ované jako „lokální testy“, protoûe jsou spustitelné bez
p�ipojeného za�ízení nebo emulátoru a b�ûí na Java Virtual Machine. Toto
zaru�uje velmi krátkou dobu provedení, proto tyto testy jsou preferované pro
testování komponent, které nejsou závislé na Android frameworcích. V An-
droid projektu jsou tyto testy umíst�né ve sloûce app/src/test. [53]

5.1.2.2 Instrumenta�ní testy

Testovací rozhraní opera�ního systému Android poskytuje instrumenta�ní roz-
hraní (anglicky instrumentation API), které umoû�uje test�m �ídit ûivotní
cyklus a interakce s aplikací. Instrumenta�ní testy jsou podobné jednotkov˝m
test�m, ale b�ûí na Android za�ízeních nebo emulátorech místo spuöt�ní na
JVM. Tyto testy mají p�ístup k reálnému za�ízení a jeho zdroj�m a jsou uûi-
te�né pro testování komponent, které pot�ebují Context. V Android projektu
jsou tyto testy umíst�né ve sloûce app/src/androidTest. [53]

5.1.2.3 Espresso testy

Espresso je testovacím frameworkem pro Android, kter˝ slouûí pro psaní test�
uûivatelského rozhraní. Je ur�en k testování jedné aplikace, ale také m�ûe b˝t
pouûit pro testování nap�í� r�zn˝mi aplikacemi. Espresso umí automaticky
synchronizovat testovací akce s uûivatelsk˝m rozhraním aplikace a zajistit
správnou inicializaci p�ed zahájením testu. [53]

5.1.2.4 RSpec testy

Tento druh test� na rozdíl od p�edchozích je ur�en pro serverovou �ást apli-
kace. RSpec je testovacím frameworkem pro psaní jednotkov˝ch test� v Ruby
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aplikacích. RSpec se liöí od tradi�ních framework� tím, ûe testy se zam��ují na
„chování“ testované aplikace. Tento p�ístup se naz˝vá Behaviour Driven De-
velopment, jehoû cílem je psaní test� jako specifikace chování systému. Tento
nástroj byl pouûit pro testování kontroler�, které jsou zodpov�dné za p�ihlá-
öení, registraci a synchronizaci údaj� uûivatel�.

5.1.3 Heuristická anal˝za uûivatelského rozhraní
V˝sledná aplikace byla podrobena heuristické anal˝ze uûivatelského rozhraní
pomocí deseti pravidel Nielsenovy heuristiky popsan˝ch v sekci 1.1. Tento typ
testování byl nacílen na odhalení posledních chyb v uûivatelském rozhraní,
které jeöt� z�staly v aplikaci.

1. Viditelnost stavu systému
V˝sledná aplikace obsahuje na�ítací stavy, které informují uûivatele o tom,
ûe se provádí n�jaká �innost. Vöak b�hem této anal˝zy bylo odhaleno n�-
kolik míst v aplikaci, kde p�i horöím internetovém spojení by se mohlo
zdát, ûe aplikace nereaguje, jako nap�íklad p�i p�ihláöení nebo registraci.
Toto bylo opraveno spolu s ostatními nalezen˝mi chybami b�hem testo-
vání.

2. Propojení systému a reálného sv�ta
Informace v aplikaci je vûdy prezentována v logické form�, ikonky odpo-
vídají reálnému sv�tu.

3. Uûivatelská kontrola a svoboda
Aplikace správn� reaguje na vstupy uûivatele a poskytuje moûnosti pro
�eöení vznikl˝ch problém�. Nap�íklad, pokud uûivatel bude chtít vyzkou-
öet n�jaká slova, aniû by m�l aspo� jeden balí�ek, aplikace mu oznámí, ûe
nap�ed balí�ek musí b˝t vytvo�en. Také p�i filtrování vlastních balí�k�
nebo knih existuje moûnost vracení parametr� do v˝chozího stavu.

4. Standardizace a konzistence
Aplikace pln� dodrûuje aktuální standardy pro Android platformu, pro-
toûe byla vyvíjena podle princip� a pravidel tohoto systému.

5. Prevence chyb
Aplikace se snaûí p�edejít chybám, které m�ûe ud�lat uûivatel.

6. Rozpoznání namísto vzpomínání
Aplikace pouûívá pochopiteln˝ systém navigace a vûdy poskytuje po-
t�ebné informace pro uûivatele na aktuální obrazovce. Tak nap�íklad na
seznamu slov ze slovního balí�ku naho�e obrazovky je moûné vid�t shr-
nutí o slovním balí�ku.
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7. Flexibilní a efektivní pouûití
Aplikace umoû�uje r�zné scéná�e pouûití aplikace, nejjednoduööí z nich
je pochopiteln˝ pro kaûdého uûivatele a p�edpokládá jen �tení knih a
vytvá�ení slovních balí�k�.

8. Estetick˝ a minimalistick˝ design
Aplikace neobsahuje ûádné zbyte�né funkce a snaûí se nezat�ûovat uûi-
vatele.

9. Pomoc uûivatel� poznat, pochopit a vzpamatovat se z chyb
V rámci tohoto pravidla v aplikaci byly vylepöené a p�idané nové chybové
hláöky tak, aby aplikace spl�ovala tento bod.

10. Nápov�da a návody
V �ase anal˝zy aplikace neobsahovala ûádn˝ úvodní návod, coû se b�-
hem uûivatelského testování objevilo jako chyba uûivatelského rozhraní.
Uûivatelé se nemusí snadno zoorientovat v tom, kde se m�ní jazyk, do
kterého se p�ekládá, a proto bylo rozhodnuto, ûe v aplikaci bude p�idané
úvodní p�ivítání uûivatele se základními akcemi.

5.2 Testování pouûitelnosti
Testování pouûitelnosti (anglicky usability testing) je zaloûené na interakci
uûivatele s aplikací a slouûí k ocen�ní celkové p�ehlednosti systému a sloûitosti
jeho ovládání. Tento druh testování se d�lí na kvantitativní a kvalitativní.
Kvantitativní metoda je zaloûena na sbírání velkého mnoûství dat, která se
vyhodnocují pomocí statistick˝ch metod. U kvalitativní metody naopak je
pot�eba detailn� prozkoumat chování a zp�sob interakce s aplikací malého
po�tu uûivatel�, kte�í mají za úkol projít testovací scéná�e. [35]

V této diplomové práci bude provedené kvalitativní testování pouûitelnosti
v˝sledné aplikace.

5.2.1 Pr�b�h testování
Jednou z d�leûit˝ch otázek je, kolik lidí je pot�eba pro provedení uûivatelského
testování, které odhalí dostate�n˝ po�et chyb. Podle [54] pro získání dosta-
te�ného mnoûství informace o chybách v uûivatelském rozhraní sta�í p�t lidí,
testování s kaûd˝m dalöím respondentem uû nebude p�ináöet mnoho nov˝ch
poznatk�. Pro provedení testování pouûitelnosti byli zvoleni �ty�i lidi repre-
zentující p�edpokládanou cílovou skupinu aplikace. Testování s tímto po�tem
respondent� pom�ûe odhalit p�ibliûn� 70 - 80 % problém� s uûivatelsk˝m roz-
hraním. Testery se stali lidé, kte�í se n�kdy v�novali nebo se doposud v�nují
u�ení se cizích jazyk�, rádi �tou elektronické knihy a mají zkuöenosti s ope-
ra�ním systémem Android. Také p�i volb� lidí pro toto testování byla snaha
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5.2. Testování pouûitelnosti

o zapojení k testování lidí z r�zn˝ch v�kov˝ch kategorií. Testování se prová-
d�lo v podmínkách reálného sv�ta, coû lépe simulovalo prost�edí, ve kterém
aplikace bude pouûívána v budoucnu. Testování bylo provád�no na za�ízeních
uûivatel�, na které p�ed za�átkem testování bylo staûené n�kolik ukázkov˝ch
EPUB soubor�.

Testování pouûitelnosti se skládalo z vypln�ní pre-test dotazníku, spln�ní
testovacích úkol� a zodpov�zení otázek z post-test dotazníku. B�hem samot-
ného pln�ní úkol� byl zajiöt�n klid a respondent nebyl ni�ím ruöen. V p�ípad�
objevení v�töích potíûí p�i spleneni úkol� situace byla poznamenána na papír
pro následující anal˝zu.

5.2.1.1 Pre-test dotazník

1. Jaká je Vaöe v�ková kategorie?
Moûné odpov�di: 11-18, 19-26, 27-35, 35-50.

2. Jak �asto pouûíváte mobilní aplikace pro �tení elektronick˝ch knih?
Moûné odpov�di: kaûd˝ den, n�kolikrát t˝dn�, jednou t˝dn�, jednou m�-
sí�n�, nepouûívám, pouûíval/a jsem v minulosti

3. Líbí se Vám �íst knihy v cizích jazycích?
Moûné odpov�di: ano, ne, nevím, nezkouöel/a jsem

4. Studujete n�jaké jazyky v sou�asné dob�? Jaké?

5. Jak byste ohodnotil své zkuöenosti s opera�ním systémem Android?
Moûné odpov�di: pokro�il˝ uûivatel, b�ûn˝ uûivatel, z�ídka pouûívám,
vlastním telefon jen pro volání.

5.2.1.2 Testovací úkoly

P�edstavte si, ûe chcete p�e�íst novou knihu v cizím jazyce a máte ji na te-
lefonu. Tenhle jazyk umíte, ale po�ád Vám chybí slovní zásoba proto, abyste
�etl tuto knihu bez problém�. V rukách máte novou aplikaci, která pom�ûe
pochopit vöechna slova v knize, navíc slova pe�liv� uchová a umoûní jejich
vyzkouöení v pohodln˝ okamûik pro Vás.

1. Otev�ení knihy a navigace
Otev�ete libovolnou knihu, kterou máte na Vaöem za�ízení a p�e�t�te si
n�kolik prvních stránek. Pak se navigujte na poslední kapitolu knihy.

2. Zm�na vzhledu
P�edstavte si, ûe se Vám nelíbí standardní vzhled textu v knize. Zm��te
to podle své libosti.
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3. P�eklad a p�idání slov do balí�ku
P�eloûte n�kolik slov do jazyka, kter˝ je pro Vás pochopiteln .̋ Tato slova
postupn� p�idávejte do balí�ku. P�idejte aspo� p�t slov do balí�ku.

4. Navigace k balí�ku
Navigujte se k práv� vytvo�enému balí�ku a prohlédn�te si slova, které
jste p�idal/a v rámci p�edchozího bodu.

5. Zkouöení slov
Rád/a byste cht�l/a vyzkouöet slova z nov� vytvo�eného balí�ku. Pro-
ve�te to v libovolném z dostupn˝ch reûim�.

6. Registrace
P�edstavte si, ûe byste rád/a vyuûil/a moûnosti stahování slovních ba-
lí�k� sdílen˝ch ostatními uûivateli nebo moûnosti zálohy. Registrujte se,
potom prove�te první synchronizaci.

7. Staûení cizího balí�ku
Stáhn�te si n�jak˝ z dostupn˝ch cizích balí�k� podle vlastní úvahy.

5.2.1.3 Post-test dotazník

1. Navigace v aplikaci byla pro Vás jednoduchá?

2. Reûim �tení byl pro Vás pochopiteln˝?

3. Bylo pro Vás vytvá�ení a zkouöení slovních balí�k� pochopitelné?

4. Jak˝ je Váö celkov˝ dojem z pouûívání aplikace? (ohodno�te prosím od
1 do 10)

5. Jak˝ je Váö dojem z myölenky aplikace? (ohodno�te prosím od 1 do 10)

P�ehled vöech odpov�dí na pre-test a post-test dotazník je moûné si pro-
hlédnout v p�íloze C.

5.2.1.4 V˝sledky testování

Celkem testování pouûitelnosti prob�hlo bez závaûn˝ch problém�, ale na zá-
klad� tohoto testování bylo objeveno n�kolik chyb v návrhu uûivatelského roz-
hraní.

• Zm�na jazyku, do kterého se p�ekládá. Závaûnost 3/3.
Popis. Nejd�leûit�jöím problémem, se kter˝m se setkali dva respondenti,
bylo hledání moûností p�epnutí jazyku, do kterého se p�ekládá. Tito
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(a) �tení a p�eklad (b) P�idání slova do balí�ku (c) Volba jazyku

Obrázek 5.1: Úvodní návod p�i spuöt�ní aplikace

respondenti p�ekládali slova do p�ednastavené angli�tiny a n�jak˝ �as
nemohli p�ijít na zp�sob zm�ny jazyku.
Oprava. P�i prvním spuöt�ní aplikace uûivatele p�ivítá úvodní návod,
kter˝ zeptá se na jazyk, do kterého uûivatel chce p�ekládat. Snímek této
obrazovky je moûné vid�t na obrázku 5.1c. Pro usnadn�ní implementace
úvodní nápov�dy byla pouûita knihovna AppIntro [55].

• Hledání zp�sobu, jak p�eloûit slovo v knize. Závaûnost 2/3.
Popis. Jen dva respondenti z �ty� okamûit� naöli zp�sob, jak p�eloûit
slovo a p�idat ho do slovního balí�ku. Ostatní dva respondenti n�jak˝
�as hledali tuto moûnost, ale pak také zvládli tento úkol.
Oprava. Na za�átku úvodního návodu byla p�idána nápov�da, jak se
p�ekládá slovo a p�idává se do slovního balí�ku. Snímky obrazovky úvod-
ního návodu je moûné vid�t na obrázcích 5.1a a 5.1b.

• V˝chozí filtrování cizích balí�k�. Závaûnost 2/3.
Popis. P�i vyhledávání aplikace okamûit� filtrovala cizí balí�ky podle
jazyku, do kterého se p�ekládá. V pr�b�hu testování se objevilo, ûe uûi-
vatelé nechápou, ûe zobrazené cizí balí�ky jsou filtrované podle zvoleného
v nastaveních jazyk�. Tak se jeden uûivatel dostal do stavu, ûe se mu
nezobrazil ûádn˝ balí�ek, a proto z této obrazovky odeöel. Tento problém
byl zp�soben tím, ûe uûivatel m�l jako vybran˝ jazyk francouzötinu, ale
aplikace zatím ûádn˝ sdílen˝ balí�ek s tímto jazykem neobsahovala.
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Oprava. Bylo rozhodnuto, ûe toto úvodní filtrování bude odstran�né a
po zobrazení vöech balí�k� si bude moct uûivatel vyfiltrovat libovoln˝
jazyk.

• Tla�ítko pro skenování externího úloûiöt�. Závaûnost 1/3.
Popis. Jeden uûivatel post�ehl, ûe p�i prvním spuöt�ní aplikace nejsou
vid�t ûádné knihy, jen tla�ítko pro skenování za�ízení, coû mu p�iölo jako
zbyte�né.
Oprava. P�i prvním spuöt�ní aplikace uûivatele p�ivítá úvodní návod,
kter˝ poûádá uûivatele o povolení p�ístupu k externímu úloûiöti a ná-
sledn� provede skenování.
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Kapitola 6

Dalöí rozvoj

V˝sledná mobilní aplikace „Readio“, která byla navrûena a vyvinuta v rámci
této diplomové práce, je ve funk�ním stavu a je p�ipravena na nasazení v Go-
ogle Play jako beta verze aplikace. V˝slednou podobu aplikace je si moûné
prohlédnout v p�íloze D. I kdyû návrh a v˝voj této aplikace zabral p�ibliûn�
rok, aplikace pot�ebuje jeöt� dalöí vylepöení a úpravy. N�které z nich je po-
t�eba provést p�ed oficiálním vydáním ostré verze do Google Play, coû bylo
vy�len�no jako krátkodobé cíle, ostatní je moûné ud�lat v rámci podpory apli-
kace.

6.1 Krátkodobé cíle
• Dalöí testování

Bylo by vhodné provést dalöí uûivatelské testování, které by vöak uû
nem�lo odhalit v˝razné chyby. Také je pot�eba otestovat aplikaci na jeöt�
v�töím mnoûství za�ízení, aby se vyhnulo chybám, které jsou specifické
pro za�ízení nebo verzi opera�ního systému. Dalöím krokem by mohla
b˝t oprava chyb a pád�, které se mohou objevovat v konzoli Google
Play.

• Vylepöení synchronizace
Aplikace podporuje synchronizaci pro jedno mobilní za�ízení, nap�íklad
v p�ípad� ztráty telefonu, smazání nebo p�enosu dat na jiné za�ízení.
P�i zapojení více za�ízení, které jsou ve stejném okamûiku p�ipojené ke
stejnému ú�tu a synchronizují se p�íliö �asto, synchronizace nemusí vûdy
fungovat správn�. Proto by bylo vhodné tuto funk�nost retestovat, zjistit
a p�idat podporu okrajov˝ch p�ípad�.

• Správn˝ model zpoplatn�ní
Jako beta verze aplikace bude mít bezplatn˝ model pouûití. Tento mo-
del ale není moûné pouûít pro ostrou verzi, protoûe Google Translation
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API není bezplatnou sluûbou, proto je pot�eba zavést správn˝ model
zpoplatn�ní pouûití aplikace „Readio“. Jedním z moûn˝ch zp�sob� je
nakupování n�jakého mnoûství slov pro p�eklad nebo zavedení reklam.

6.2 Dlouhodobé cíle
• Analytiky

Analytiky jsou vhodn˝m nástrojem pro anal˝zu chování uûivatele v apli-
kaci. Proto by bylo vhodné p�idat analytiky do vöech d�leûit˝ch �ástí a
pak na základ� toho p�ípadn� upravovat aplikaci.

• Podpora dalöích formát�
Jedním z vhodn˝ch zp�sob� rozöí�ení aplikace by mohlo b˝t p�idání
podpory dalöích formát�, jako je nap�íklad mobi.

• Lokalizace
Aplikaci by bylo vhodné lokalizovat do dalöích populárních jazyk�, zatím
je podporována jen angli�tina.

• P�idání dalöích druh� interaktivního zkouöení slov
Dalöím zp�sobem rozöí�ení aplikace je p�idání dalöích moûností pro vy-
zkouöení slov ze slovních balí�k�.
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Záv�r

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout funkcionalitu a architekturu mo-
bilní aplikace pro opera�ní systém Android pro �tení elektronick˝ch knih v ci-
zích jazycích, která by umoû�ovala snadné p�idání slov a jejich p�eklad� do
slovních balí�k� pro následné vyzkouöení a zopakování. Aplikace by také m�la
umoû�ovat sdílení slovních balí�k� pro ostatní uûivatele a poskytovat moûnost
synchronizace dat. Dalöím cílem bylo podle návrhu vyvinout funk�ní mobilní
aplikaci, kterou dále bylo pot�eba podrobit vhodn˝m test�m.

Vöechny cíle této diplomové práce byly napln�ny. Na za�átku byla pro-
vedena anal˝za konkuren�ních �eöení, která pomohla vyhnout se nej�ast�jöím
problém�m v návrhu aplikací tohoto typu. Dále byla provedena anal˝za vhod-
n˝ch technologií, které byly pouûité p�i v˝voji v˝sledné aplikace. Na základ�
t�chto anal˝z byl proveden samotn˝ návrh sou�ástí aplikace a jejich komuni-
kace. P�i návrhu byl hlavní d�raz kladen na architekturu mobilní aplikace a
na p�ehledné uûivatelské rozhraní.

Následn� podle návrhu byly vyvinuté sou�ásti aplikace. Na za�átku byla
vytvo�ena serverová �ást, která byla otestována pomocí RSpec test�. Dále ná-
sledoval v˝voj mobilní aplikace, kde nejv�töí d�raz byl kladen na implemen-
taci reûimu �tení. P�i implementaci byly pouûity nejnov�jöí a nejmodern�jöí
techniky v˝voje pro opera�ní systém Android, jako jsou programovací jazyk
Kotlin, architektura MVVM a balí�ek Architecture Components. Záv�re�n˝m
krokem bylo testování mobilní aplikace jako celku.

V˝sledkem této diplomové práce je funk�ní aplikace, která je nasazena
v Google Play jako beta verze aplikace a je p�ipravena k dalöímu rozvoji
v rámci nasazení ostré verze a budoucí podpory. Na návrhu a v˝voji této
aplikace jsem strávil velké mnoûství �asu, a proto bych rád pokra�oval v jejím
dalöím rozvoji a vylepöení.
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P�íloha A

Seznam pouûit˝ch zkratek

OS Opera�ní Systém

EPUB Electronic Publication

PDF Portable Document Format

HTML Hypertext Markup Language

FAQ Frequently Asked Questions

RTF Rich Text Format

SDK Software Development Kit

IDE Integrated Development Environment

API Application Programming Interface

IDPF International Digital Publishing Forum

PLS Pronunciation Lexicon Specification

XML Extensible Markup Language

REST Representational State Transfer

FR Functional Requirement

NFR Non-Functional Requirement

UC Use Case

UML Unified Modeling Language

UI User Interface

Lo-fi Low fidelity
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A. Seznam pouûit˝ch zkratek

Hi-fi High fidelity

JSON JavaScript Object Notation

MVC Model View Controller

MVVM Model View Viewmodel

URL Uniform Resource Locator

URI Uniform Resource Identifier

DSL Domain Specific Language

HTTP Hypertext Transfer Protocol

RDBMS Relational Database Management System

OPF Open Package Format

JVM Java Virtual Machine
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P�íloha B

P�íklady p�ekladu pomocí

r�zn˝ch API

Porovnání p�ekladu z angli�tiny do �eötiny pomocí Google Translation API a
Microsoft Translator API. P�eklad byl proveden 2.9.2018.

• P�íklad �. 1

– Originální text
The more he came to know them, the more they vindicated their
superiority, the more they displayed their mysterious powers, the
greater loomed their god-likeness.6

– Google Translation API
�ím víc je poznal, tím víc ospravedlnily svou nad�azenost, tím více
projevovaly své tajemné síly, tím v�töí se objevovala jejich podoba
boûství.

– Microsoft Translator API
�ím více p�iöel poznat, tím více se obhájil jejich nad�azenost, tím
více se zobrazí jejich tajemné síly, tím v�töí se ty�ila jejich B�h-
podobnost.

• P�íklad �. 2

– Originální text
We had reached the same crowded thoroughfare in which we had
found ourselves in the morning.7

– Google Translation API
Doöli jsme na stejnou p�epln�nou cestu, ve které jsme se ocitli ráno.

6
"White Fang", Jack London.

7
"The Adventures of Sherlock Holmes", Arthur Conan Doyle.
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B. P�íklady p�ekladu pomocí r�zn˝ch API

– Microsoft Translator API
Dosáhli jsme stejné p�epln�né tepny, ve které jsme se ocitli v ran-
ních hodinách.

Porovnání p�ekladu z �eötiny do angli�tiny pomocí Google Translation API
a Microsoft Translator API. P�eklad byl proveden 2.9.2018.

• P�íklad �. 3

– Originální text
U zdi stály te� dv� postele jedna za druhou, t�i ûidle poblíû dve�í
byly p�epln�ny öatstvem a prádlem, sk�í� byla doko�án. 8

– Google Translation API
There were two beds one by one at the wall, three chairs near the
door were overcrowded with clothing and clothes, the cabinet was
wide open.

– Microsoft Translator API
At the wall stood two beds one after the other, three chairs near the
door were filled with clothes and linen, the closet was wide open.

• P�íklad �. 4

– Originální text
V prvním pat�e p�ední, do ulice vedoucí �ásti domu objevil se
v krajním oknu vysok˝ muû s rudou, trudovitou tvá�í a rozcucha-
n˝m öed˝m vlasem. 9

– Google Translation API
On the first floor of the front door, a tall man with a red, tricky face
and tangled gray hair appeared in the front window of the head of
the house.

– Microsoft Translator API
On the first floor of the front, to the street leading part of the
house appeared in the extreme window of a tall man with a red,
Trudovitou face and rozcuchan˝m gray hair.

8
"Proces", Franz Kafka, p�eklad do �eötiny Pavel Eisner.

9
"Povídky malostranské", "T˝den v tichém dom�", Jan Neruda.
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P�íloha C

V˝sledky test� pouûitelnosti

C.1 Pre-test dotazník
1. Jaká je Vaöe v�ková kategorie?

Kategorie 11-18: 25 %, kategorie 19-26: 50 %, kategorie 27-35: 25 %,
kategorie 35-50: 0 %.

2. Jak byste ohodnotil své zkuöenosti s pouûitím sociálních sítí na mobilních
za�ízeních?
Kaûd˝ den: 50 %, n�kolikrát t˝dn�: 25 %, jednou t˝dn�: 0 %, jednou
m�sí�n�: 0 %, nepouûívám: 0 %, pouûíval/a jsem v minulosti: 25 %.

3. Studujete n�jaké jazyky v sou�asné dob�? Jaké?
Angli�tina: 4 z 4, n�m�ina: 2 z 4, francouzötina: 1 z 4, italötina: 1 z 4.

4. Jak byste ohodnotil své zkuöenosti s opera�ním systémem Android?
Pokro�il˝ uûivatel: 25 %, b�ûn˝ uûivatel: 50 %, z�ídka pouûívám: 25
%, vlastním telefon jen pro volání: 0 %.

C.2 Post-test dotazník
1. Navigace v aplikaci byla pro Vás jednoduchá?

Ano: 75 %, spíöe ano: 25 %

2. Reûim �tení byl pro Vás pochopiteln˝?
Ano: 100 %

3. Bylo pro Vás vytvá�ení a zkouöení slovních balí�k� pochopitelné?
Ano: 50 %, spíöe ano: 50 %
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C. V˝sledky test� pouûitelnosti

4. Jak˝ je Váö celkov˝ dojem z pouûívání aplikace? (ohodno�te prosím od
1 do 10)
pr�m�r: 9,25

5. Jak˝ je Váö dojem z myölenky aplikace? (ohodno�te prosím od 1 do 10)
pr�m�r: 9,75
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P�íloha D

Ukázka v˝sledné aplikace

Obrázek D.1: První �ást ukázky v˝sledné aplikace
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D. Ukázka v˝sledné aplikace

Obrázek D.2: Druhá �ást ukázky v˝sledné aplikace
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Obrázek D.3: T�etí �ást ukázky v˝sledné aplikace
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P�íloha E

Obsah p�iloûeného CD

readio.apk .......................................... instala�ní soubor
src

impl................................zdrojové kódy Android aplikace
thesis........................................zdrojová forma práce

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

attach..............................................p�iloûené soubory
screenshots..............................ukázka v˝sledné aplikace
swagger ......................................... dokumentace API
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