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Abstrakt
Táto diplomová práca sa zaoberá všetkými krokmi vývoja mobilnej aplikácie
pre operačný systém iOS - analýzou, návrhom, implementáciou aj testovaním.
Jej výsledkom je funkčná aplikácia, ktorá svojou funkcionalitou pomáha nadväzovať nové kontakty. Pre svoje funkcie využíva služby Google Firebase a
Facebook SDK.
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Abstract
The subject of this diploma thesis is the whole process of mobile application
development for iOS. Thesis describes analysis, design, implementation and
testing. The result of this work is social networking application which uses
Google Firebase and Facebook SDK.
Keywords iOS, social networking, mobile application

vii

Obsah
Úvod

1

1 Analýza a rešerš
1.1 Rešerš aplikácií sociálnych sietí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Špecifikácia požiadaviek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Rešerš technológií pre backend . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
3
12
15

2 Návrh
2.1 Prípady použitia a scenáre . . . .
2.2 Doménový model tried . . . . . .
2.3 Backend . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Diagramy aktivít . . . . . . . . .
2.5 Návrh používateľského rozhrania

.
.
.
.
.

21
21
27
28
30
30

.
.
.
.
.
.

37
37
40
41
42
43
44

3 Implementácia
3.1 Použité nástroje . . . . . . .
3.2 MVC architektúra . . . . . .
3.3 Proces prihlasovania . . . . .
3.4 Systém prezencie používateľov
3.5 Hodnotenie používateľov . . .
3.6 GeoHash . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

4 Testovanie
47
4.1 QA testovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.2 Testovanie použiteľnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Záver

57

Literatúra

61
ix

A Zoznam použitých skratiek

65

B Diagramy

67

C Wireframy

73

D Screenshoty z aplikácie

77

E Obsah priloženého CD

81

x

Zoznam obrázkov
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

iOS aplikácia Want To. . . . . .
iOS aplikácia Happn. . . . . . . .
iOS aplikácia MeetMe. . . . . . .
iOS aplikácia Lidé.cz. . . . . . .
iOS aplikácia LOVOO. . . . . . .
iOS aplikácia JAUMO. . . . . . .
iOS aplikácia Badoo. . . . . . . .
iOS aplikácia Bumble. . . . . . .
Perzistencia pomocou Core Data.
Undo a redo. . . . . . . . . . . .
Dátové úlohy na pozadí. . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4
5
6
7
8
9
10
11
16
16
17

2.1
2.2
2.3
2.4

Doménový model tried. . . . . . .
Príklad AlertControlleru v iOS. . .
Príklad SegmentedControlu v iOS.
Príklad TabBaru v iOS. . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

28
33
34
35

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

MVC architektúra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sekvenčný diagram procesu prihlasovania. . . . . . . . . . .
Sekvenčný diagram systému prezencie používateľov. . . . .
Sekvenčný diagram procesu hodnotenia používateľa. . . . .
Postup kódovania geografickej polohy pomocou GeoHash.[1]

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

40
42
43
44
45

B.1
B.2
B.3
B.4

Diagram
Diagram
Diagram
Diagram

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

68
69
70
71

prípadov použitia. . .
aktivít. . . . . . . . .
prihlasovania. . . . . .
prijímania pozvánok.

.
.
.
.

xi

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Zoznam tabuliek
1.1

Prehľad vybraných vlastností analyzovaných aplikácií. . . . . . . .

12

2.1

Pokrytie funkčných požiadaviek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

xiii

Úvod
Networking, čiže proces vytvárania siete kontaktov nie je úplnou novinkou ale
určite je to v súčasnosti buzzword. Na všetkých profesijných weboch sa píše
o jeho dôležitosti pre dosiahnutie kariérneho úspechu. Mnoho ľudí je nervóznych, keď sa spomenie networking. Majú pocit, že nedokážu dobre komunikovať s ľuďmi, alebo sa nedokážu zoznamovať a kvôli tomu sa necítia komfortne.
Myslím si, že vytváranie svojej siete kontaktov je naozaj užitočná vec najmä
pre profesijný ale aj osobný život a verím tomu, že ak by mali ľudia, ktorí
sa toho obávajú nejakú pomôcku, ktorá by im svoj strach pomohli prekonať,
súhlasili by so mnou a taktiež by sa pustili do zoznamovania. Jednou z takých
pomôcok môže byť kniha. Existuje mnoho skvelých kníh o networkingu, jednu
na záver aj spomeniem. V súčasnej dobe sú takou pomôckou určite aj sociálne
siete. Ja som sa však rozhodol vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá by mohla
taktiež pomôcť rozširovať siete kontaktov. Existujú dva ďalšie dobré dôvody,
prečo som sa rozhodol pre túto tému.
Prvým dôvodom je vlastná skúsenosť z práce. Na obed chodíme pravidelne
spolu s kolegami do obľúbených podnikov z okolia, no niekedy sa stane, že
kolegovia nemôžu, alebo sa nezhodneme na výbere kuchyne. Vtedy nerád, ale
na obed musím sám. Tomu by som sa mohol jednoducho vyhnúť, keby som mal
k dispozícii práve takúto aplikáciu, akou sa zaoberá táto práca. Z konverzácií
s kolegami pritom viem, že takúto skúsenosť majú aj iní.
Druhým dôvodom je vynikajúca kniha Nikdy nejedz sám[2] od Keitha Ferrazziho. Ako sa môže zdať, témou nie je návod ako nájsť partnera na obed.
Táto kniha má podtitul umenie networkingu: ako budovať a rozvíjať pracovné
vzťahy. Názov knihy je akýsi symbol, je zároveň cieľom aj stratégiou ako ten
cieľ dosiahnuť. Znamená to, že ak budem aktívne pracovať na networkingu a
napríklad každý deň strávim výživných 60 minút so zaujímavým človekom pri
obede tak po určitej dobe sa mi už nikdy nestane, že nebudem mať s kým
ísť na obed. Toto je samozrejme veľké zjednodušenie a kniha ponúka mnoho
vynikajúcich myšlienok, na ktoré tu nemám priestor, preto túto knihu určite
odporúčam.
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Úvod
Cieľom tejto práce je teda vytvorenie mobilnej aplikácie pre systém iOS so
zameraním na networking. Aplikácia by mala mať originálnu funkcionalitu a
musí sa jednoducho používať. Užívateľské rozhranie musí samozrejme spĺňať
kritériá modernej aplikácie. Táto práca pozostáva z celkom 4 kapitol. Prvá
sa venuje analýze a rešeršu potrebných technológií. V druhej je popísaný postup navrhovania fukncií aj používateľského rozhrania. Tretia kapitola opisuje
postup a praktiky implementácie a na záver je to kapitola o testovaní.
Na záver úvodu by som Vás rád motivoval k networkingu a vyskúšaniu
mojej aplikácie africkým príslovím, ktoré je zo spomínanej knihy a zaujalo ma
- Ak chceš ísť rýchlo, choď sám. Ak však chceš zájsť ďaleko, choď s niekým.
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Kapitola

Analýza a rešerš
1.1

Rešerš aplikácií sociálnych sietí

Keďže cieľom tejto práce je vytvoriť originálnu aplikáciu, pri prieskume aplikácií som sa zameral viac na UI než na funkcionalitu. Aplikácie zamerané
na sociálny networking som hľadal priamo v iOS App Store. Vyhľadávanie mi
bolo uľahčené kategorizáciou aplikácií v App Store. Jedna z kategórii - Social Networking, je presne to, čo som potreboval. Každá kategória má navyše
vlastný rebríček najviac sťahovaných aplikácií a detail každej aplikácie zobrazuje aplikácie podobné. Vďaka tomu som mohol v relatívne krátkom čase
prejsť vyše 200 aplikácií. Napriek tomu, že v zadaní sa píše o minimálne 2
aplikáciách, k podrobnejšej analýze som vybral 8 aplikácií. Je to najmä kvôli
tomu, že niektoré už takmer nefungujú alebo majú veľmi obmedzenú funkcionalitu. Pri výbere aplikácií som ako hlavné kritérium nastavil podobnosť
s mojou aplikáciou.

Want To - Find Friends & Meet New People Near You! od
NK Media Inc.
cena: zadarmo

posledná aktualizácia: 28. 3. 2017 Na prvý pohľad ma

Want To zaujala tým, že ponúka asi najpodobnejšiu funkcionalitu, akú chcem
do svojej aplikácie implementovať ja. Drvivá väčšina sociálnych aplikácií sa
zameriava priamo na randenie. Naproti tomu Want To láka ľudí na nezáväzné
zoznamovanie. Jedným dotykom môžem v aplikácii nastaviť, či hľadám niekoho na párty, oddych, obed či večeru alebo nejakú športovú aktivitu. Znie
to celkom dobre avšak hneď po spustení som zistil, že používatelia nebudú
s touto aplikáciou úplne spokojný. Privítala ma úvodná obrazovka s možnosťou prihlásenia cez Facebook, ktorá však nebola správne nadizajnovaná na
väčší displej novších iPhonov. Tým pádom bola výrazná časť displeja telefónu
čierna, čo sa v žiadnom prípade pri reálnom nasadení aplikácie stať nemôže.
Hneď v zápätí som však zistil, že nespokojných používateľov veľa nebude, resp.
3
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nebudú žiadni nespokojní používatelia. Prihlásenie pomocou Facebooku síce
fungovalo ale aplikácia nie. Mohol som si vybrať s akým účelom som sa do
aplikácie registroval no ani po výbere aplikácia nijak nereagovala. Nezobrazovala žiadne aktívne profily. UI aj nastavenia sú veľmi jednoduché.
Napriek tomu, že táto aplikácia vôbec nefunguje som sa rozhodol ju zaradiť
medzi moje analýzy a to z nasledujúceho dôvodu. Chcel som poukázať na dôležitý fakt, ktorý platí pre mobilné aplikácie všeobecne no pre tie z oblasti
sociálnych sietí špeciálne. Niektoré aplikácie sú navrhované pre veľmi úzku
skupinu používateľov a je úplne v poriadku ak ju používa pár ľudí. Sociálne
siete ale strácajú svoj význam ak je ich používateľská základňa malá. Platí
jednoduché pravidlo - čím viac používateľov tým lepšia je sociálna sieť, v každom ohľade. Preto je kriticky dôležité veľmi detailne navrhnúť UI a premyslieť
funkcionalitu, ktorá bude ľudí lákať. Na to som sa snažil myslieť celý čas od
návrhu až po implementáciu.

Obr. 1.1: iOS aplikácia Want To.

happn — Dating app od HAPPN SAS
cena: zadarmo
posledná aktualizácia:
12. 2. 2019 Všetky ostatné aplikácie, ktoré som analyzoval boli plne funkčné.
Po spustení happn sa zobrazí krátky a prehľadný sprievodca, ktorý predstaví
4
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funkcie. Registrácia je možná len cez Facebook. Pre menšie sociálne siete je
jednoduchšie poskytovať prihlásenie pomocou väčších služieb ako implementovať vlastnú registráciu s nutnosťou uchovávať informácie používateľov. Toto
riešenie je často príjemnejšie aj pre samotných používateľov. UI je prehľadné a
moderné. Hlavnou časťou happn je prehľad potenciálne zaujímavých profilov
používateľov, ktorý je veľmi populárny v tomto type aplikácií. Profily sa zobrazujú v podobe fotiek s len najzákladnejšími informáciami, menom a vekom.
Ak ma profil zaujal môžem vyjadriť záujem pomocou tlačítka so srdiečkom,
ak nie môžem profil odmietnuť druhým tlačítkom a zobraziť ďalší profil, poprípade si môžem prezrieť podrobnejší profil. Happn ponúka rozšírené nastavenia
a prémiový účet, ktorý je najväčším zdrojom príjmov. Najoriginálnejší prvok
je nastavenie akéhosi statusu - činnosti, pre ktorú hľadáte spoločníka.

Obr. 1.2: iOS aplikácia Happn.

MeetMe - Chat & Go LIVE! od MeetMe, Inc.
cena: zadarmo
posledná aktualizácia: 6.
2. 2019 MeetMe okrem registrácie pomocou siete Facebook ponúka aj vlastnú
registráciu pomocou e-mailu. Aplikácia má veľmi neprehľadné používateľské
rozhranie, čo je spôsobené najmä veľkým množstvom reklám umiestnených
na rôznych miestach. Rozumiem tomu tak, že to má ľudí nútiť priplatiť si za
5
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prémiový účet, ktorý MeetMe ponúka, no nepovažujem to za veľmi šťastnú
voľbu. Dizajn navyše pôsobí, že bol prebratý z aplikácie pre Android pretože
používa prvky podobné natívnym prvkom z tohto OS. Nastavenia profilu sú
pomerne rozšírené no podľa mňa takisto neprehľadné. Príde mi, že sa snažili
byť pri tvorbe profilu až príliš originálny a veľa používateľov môže byť z toho
zmätená. Prehľadnosti nepomáha ani fakt, že popisky majú malé písmo. Hlavnou súčasťou MeetMe je živá interakcia medzi používateľmi. Funguje podobne
ako klasická prehliadka profilov napr. v happn s tým rozdielom, že používatelia sa vidia a počujú. Je to zaujímavý nápad, viac osobnejší ako statické
fotky s menom. Originálnym prvkom sú diamanty a mince. Diamanty majú
byť podľa samotných autorov mierou popularity jednotlivých používateľov. Tí
ich získavajú ak od niekoho dostanú virtuálny darček. Ten je možné kúpiť za
spomínané mince a tie samozrejme za reálne peniaze. Osobne si myslím, že
viac než ukazovateľ popularity to ukazuje snahu tvorcov vytĺcť z ľudí čo najviac peňazí, čo sa často nevypláca. MeetMe pôsobí dojmom, že autori sa viac
zamerali na peňažný zisk než na kvalitu prevedenia.

Obr. 1.3: iOS aplikácia MeetMe.
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Lidé.cz by Seznam.cz a.s.
cena: zadarmo
posledná aktualizácia: 9. 7. 2018
Medzi analyzovanými aplikáciami je aj jedna z tuzemskej tvorby známeho
korporátu Seznam.cz. Je zaujímavé, že v porovnaní s ostatnými aplikáciami,
Lidé.cz umožnujú obmedzenú funkcionaitu aj neprihláseným používateľom.
Ihneď po spustení aplikácie sa zobrazí jednoduchý formulár, pomocou ktorého
je možné vyhľadať aktívnych používateľov. Stačí zvoliť pár základných údajov
a zobrazia sa fotky vyhovujúcich používateľov. Profily sú veľmi jendoduché,
obsahujú len základné údaje a fotky. Ďalšie funkcie sú prístupné až po prihlásení. Nie sú však nijak originálne, celé sa to točí okolo obyčajných správ.
Zaujímavá je sekcia diskuze, ktorá funguje ako inzertná plocha. Celé UI je síce
prehľadné ale až príliš jendoduché. Celkovo na mňa pôsobí skôr ako koncept
no stále je to lepšie ako používateľské rozhranie preplnené reklamami. Keďže
Seznam funguje ako platforma prihlásenie je možné len pomocou tohto účtu.

Obr. 1.4: iOS aplikácia Lidé.cz.

LOVOO R - Find new friends od LOVOO GmbH apps
cena: zadarmo
posledná aktualizácia: 20. 2.
2019 LOVOO R kombinuje prvky rôznych aplikácií. Prihlásenie je možné cez
Facebook ako aj pomocou e-mailu. Hneď po štarte na mňa bohužiaľ opäť vy7
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behli reklamy, ktoré určite nevylepšili skóre inak pomerne čistému UI. Celkom
pripomínalo UI aplikácie MeetMe v iných farbách. S MeetMe má spoločné aj
diamanty a kredity, ktoré fungujú presne tak isto ako v druhej spomínanej
aplikácii. Takisto ponúka aj možnosť prémiového účtu a zoznamku naživo.
Ďalšou funkciou je zobrazenie používateľov v okolí a klasický chat. Nakoniec
je tu možnosť prehliadky profilov vo forme fotky s menom a vekom ako vo
väčšine podobných aplikácií. Profily sa zobrazujú ako karty a okrem tlačítok
je možné akciu vykonať potiahnutím na jednu či druhú stranu displeja. Zaujímavosťou je, že aplikácia neustále upozorňuje k nahratiu fotky a dokonca
mi neukázala ani fotky ostatných používateľov kým som tak nespravil, čo mi
príde fér.

Obr. 1.5: iOS aplikácia LOVOO.

JAUMO Flirt Chat & Dating by Jaumo GmbH
cena: zadarmo
posledná aktualizácia:
30. 1. 2019 JAUMO sa vyznačuje čistým a moderným používateľským rozhraním, ktoré síce obsahuje aj reklamy, no tie pôsobia oveľa menej rušivo ako
v prípade ostatných aplikácií. Okrem príjemného UI ma zaujala registrácia.
Po spustení sa zobrazia najskôr dve tlačítka pre výber pohlavia a po zvolení
jednej z nich ma aplikácia vyzvala na zadanie dátumu narodenia. To je všetko,
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čo stačí na používanie aplikácie aj keď ma otravovala aby som nahral svoju
fotku. Po prihlásení sa zobrazí klasická prehliadka profilov a fotkami cez celý
displej. Okrem mena a veku sa tu zobrazuje úroveň dosiahnutého vzdelania
a vzdialenosť, v ktorej sa používateľ nachádza. Okrem toho aplikácia ponúka
klasický chat a zobraziť používateľov v okolí. Ďalšie funkcie sú dostupné po
aktivovaní prémiového účtu. Sú to samozrejme tie najlákavejšie ako zobrazenie
používateľov, ktorým sa páčite. Profily sú prehľadné s možnosťou prepojiť účet
s ostatnými sociálnymi sieťami. Na tejto aplikácii je jasne vidieť ako kvalitné
UI dokáže pozdvihnúť aj relatívne jednoduchú aplikáciu.

Obr. 1.6: iOS aplikácia JAUMO.

Badoo - The Dating App by Badoo Software Ltd
cena: zadarmo/79 Kč
posledná aktualizácia: 20. 2. 2019
Badoo je zo všetkých vybraných aplikácií najpopulárnejšia. UI je prepracované
a moderné no nevyhlo sa reklamnému banneru. Zo všetkých aplikácií mi príde
najpremyslenejšie. Okrem už niekoľkokrát spomínanej prehliadky profilov je
možné zobraziť viac fotiek naraz. Klasický chat nemôže chýbať a je možné
zapnúť aj kameru a komunikovať s ostatnými používateľmi naživo. Možnosti
profilu sú pomerne rozsiahle a rozšírená je aj ponuka prepojenia s ostatnými
sociálnymi sieťami. Originálny prvok v Badoo je akýsi meter popularity. Ten
9
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sa mení podľa toho aký je používateľ aktívny a koľko ostatných ľudí navštívi
jeho profil. Jediný rozdiel medzi platenou a neplatenou verziou je aktivovaný
prémiový účet.

Obr. 1.7: iOS aplikácia Badoo.
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Bumble - Meet New People by Bumble Holding Limited
cena: zadarmo

posledná aktualizácia: 18. 2. 2019 Bumble

je veľmi pekne spracovaná aplikácia, ktorá ma oslovila najviac zo všetkých.
Taktiež mi prišla najoriginálnejšia. Už na začiatku ma aplikácia vyzvala, aby
som si zvolil koho hľadám. Či je to niekto na randenie, nejaký kamarát alebo
pracovný kontakt. Týmto je aplikácia rozdelená do troch častí pričom je možné
medzi nimi prepínať. UI je veľmi prehľadné a dobre premyslené. Zobrazuje len
to najpotrebnejšie, menej dôležité veci su schované pod rôznymi tlačítkami.
Nevyrušovali ma žiadne zbytočné funkcie alebo záložky, je tu len možnosť
prezerať profily ostatných ľudí a kontaktovať ich cez klasický chat. Samozrejme
nemôže chýbať spôsob ako na ľudoch zarobiť. Tu to autori pomenovali Bumble
Boost a okrem bonusových funkcií zvýrazní váš profil aby si vás všimlo viac
ľudí.

Obr. 1.8: iOS aplikácia Bumble.

11

1. Analýza a rešerš
Aplikácia
Want To
happn
MeetMe
Lidé.cz
Lovoo
Jaumo
Badoo
Bumble

FB login
3
3
3
3
3
3
3

iný login
3
3
3
3
3
3

premium
3
3
3
3
3
3

živý kontakt
3
3
3
-

notifikácie
3
3
3
3
3
3

reklama
3
3
3
3
-

Tabuľka 1.1: Prehľad vybraných vlastností analyzovaných aplikácií.

1.2

Špecifikácia požiadaviek

Ešte pred začiatkom návrhu je dôležité definovať funkčné a nefunkčné požiadavky. Fuknčné požiadavky sú priamo súčasťou zadania, nefunkčné z neho
vychádzajú. Niektoré požiadavky sú výsledkom analýzy aplikácií ostatných
sociálnych sietí.

1.2.1

Funkčné požiadavky

Funkčné požiadavky vyplývajú priamo zo zadania. Rozdelil som ich do dvoch
kategórií:
1.2.1.1

Správa účtu

F1 Správa účtu pomocou Facebooku - Facebook poskytuje API pre
aplikácie tretích strán a umožňuje svojim používateľom prihlasovať sa
so svojim účtom do týchto aplikácií. Pre menšie aplikácie to môže byť
pomerne výhodné, odpadajú rôzne problémy spojené s registráciou používateľov. Pri registrácii je potrebné nejakým spôsobom overiť používateľovu identitu. V prípade telefónneho čísla je potrebné zaslať SMS
správu, v prípade e-mailu je potrebné zaslať overovací mail, čo nie sú
úplne triviálne záležitosti. Všetky tieto problémy pri použití prihlásenia cez Facebook alebo inú službu sú vyriešené. Samozrejme existujú
aj nejaké nevýhody - nie každý musí mať Facebook, no v porovnaní
s množstvom výhod je to pre moju aplikáciu vhodné riešenie.
F2 Používateľský profil - Každá sociálna sieť je založená na ľudoch a
každý človek sa v nej musí nejak prezentovať. Na to slúžia profily. Každý
používateľ siete má možnosť si nastaviť, čo chce zverejniť pre ostatných.
Profil by nemal byť zbytočne dlhý a komplikovaný, dôležité je obsiahnuť
najdôležitejšie informácie, ktoré najčastejšie ľudí zaujímajú.
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F3 Status - Status patrí medzi základné funkcionality sociálnych sietí. Všeobecne by sa dal popísať ako krátka informácia o momentálnom stave
používateľa. V mojej aplikácii bude možnosť nastaviť si stav PLATÍM
alebo KAŽDÝ ZA SEBA. V prvom prípade to znamená, že pozývam
dotyčného na obed, čo by malo zvýšiť atraktivitu pre ostatných užívateľov. Momentálne nie je možné zaručiť, že užívateľ s takto nastaveným
statusom naozaj pozýva, je to skôr o svedomitosti používateľov. Hodnotiaci systém by mohol zabezpečiť, že užívatelia nebudú chcieť klamať,
inak budú mať svoje hodnotenie nízke, čo zníži ich pravdepodobnosť na
budúce stretnutie.
1.2.1.2

Interakcia s používateľmi

F4 Informácie o používateľoch - Základná funkcionalita sociálnej siete
je profil používateľa. Podoba profilu je závislá na zameraní aplikácie.
Zameranie definuje aké informácie budú v profile a v akom rozsahu. Nie
vždy je vhodné obisahnuť čo najviac informácií, práve naopak, väčšinou
to spôsobuje neprehľadnosť a ľudí to odrádza aplikáciu používať. Profil
bude mať niekoľko častí:
– celé meno
– pracovná pozícia
– fotografia
– jazyky - zoznam jazykov, ktorými používateľ rozpráva je celkom
dôležitý, pokiaľ s ním chcem komunikovať.
– polia záujmov - každý používateľ si bude môcť definovať až 7 polí
(nadpis + krátky text), ktoré ho najlepšie charakterizujú, alebo
ktoré vyjadrujú jeho záujmy. Zámerne som zvolil limitovaný počet polí, aby užívatelia výpĺňali naozaj len to, o čom majú záujem
debatovať.
Táto aplikácia sa zameriava rýchle dohodnutie stretnutia so zaujímavým človekom. Preto je jasné, že hľadaný používateľ musí byť v určitej,
nie veľkej, vzdialenosti. Na rozdiel od väčšiny ostatných sociálnych sietí
teda nebude možné vyhľadať akéhokoľvek používateľa v sieti, ale len
tých v blízkosti, tí ktorí sú relevantní. Taktiež grafické znázornenie relevantných používateľov v okolí môže byť pre niekoho významná funkcia.
Napríklad môže nastať situácia, kedy nechceme čakať na používateľa,
ktorý sa nachádza v zle dostupnej lokalite.
F5 Pozvanie na obed - V prípade, že som v okolí našiel používateľa, ktorý
ma zaujal a je dostupný, môžem mu zaslať pozvanie na obed. Malo by
byť jasné od koho pozvanie je a niesť stručnú informácia nevyhnutnú
pre úspešné stretnutie. Nemalo by však byť možné posielať akúkoľvek
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správu, aby sa zabránilo možnému spamu prostredníctvom pozvánok na
obed.
F6 Chytrá ponuka - Chytrá ponuka je ponuka používateľov, ktorí by ma
mohli potenciálne zaujímať. Na základe svojich preferencií nastavených
v profile sa mi zobrazia profily používateľov z okolia, ktorý majú zhodné
niektoré z preferencií.
F7 Hodnotenie používateľov - Ľudia sú rôznorodí a nikto nechce strácať čas s niekým, kto má tendenciu byť nepríjemný alebo sa správať
nevhodne. Preto je vhodné hodnotiť používateľov a zobraziť aktuálne
hodnotenie. Nie je treba písať žiadne komentáre, aby z toho nevznikla
akási návštevná kniha, pre tento účel úplne postačí známkové hodnotenie ako napríklad v škole.
F8 Blokovanie používateľov - Aby bolo zabezpečené pohodlie používateľov, je dôležité ponúknuť možnosť zablokovať používateľa, ktorý porušuje pravidlá siete, nejakým spôsobom prekáža. Takéhoto používateľa
človek, ktorý ho zablokoval, v aplikácii nevidí až do momentu, kedy ho
odblokuje.
F9 Vyhľadávanie používateľov - V prípade úspechu, bude aplikáciu používať mnoho ľudí. Aby bolo zaručené pohodlné využívanie hlavných
funkcií je rozumné umožniť vyhľadávanie používateľov na základe profilových parametrov.
F10 História stretnutí - Po nejakom čase používania aplikácie môžu používateľa zaujímať ľudia, s ktorými sa v minulosti už stretol. Na to slúži
história stretnutí.

1.2.2

Nefunkčné požiadavky

Platforma iOS - Výber platformy nemá žiaden iný dôvod ako moja
vlastná preferencia. Zaujímam sa o vývoj aplikácií na iOS a preto nemá
význam vytvárať aplikáciu pre inú platformu. Ak by sa aplikácia uchytila, samozrejme nie je problém vytvoriť aplikáciu aj na ostatné platformy.
Podpora iOS 11.0+ - Aj keď platforma iOS nemá taký problém s diverzitou verzií ako tomu je u Androidu, podľa aktuálnych údajov[3] používa predposlednú verziu stále takmer 8% používateľov, čo nie je zanedbateľné množstvo. Pokiaľ to nie je nutné a aplikácia nevyužíva nejakú
funkciu, ktorá bola predstavená len v poslednej verzii, je bežné podporovať aspoň 2 posledné verzie iOS.
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Swift 4 - Od svojho uvedenia v roku 2014 si stále získava viac a viac podporovateľov. Kedysi prvá a jediná voľba iOS programátorov - ObjectiveC, je dnes už veľmi ojedinelý. Samozrejme je stále mnoho aplikácií napísaných práve v ňom, tie ale vznikali dávno pred uvedením nového
programovacieho jazyka. Autori aj komunita tento stále mladý jazyk
neustále vyvíja a je veľmi žiadúce pri vytváraní nového projektu použiť
aktuálnu verziu, ktorá neobsahuje len nové funkcie ale hlavne opravy
niektorých chýb.[4]
iOS 12 dizajnové prvky - Pre aplikáciu vytváranú v roku 2019, keď je
aktuálnou verziou iOS 12, je štandardom aby používala aktuálne dizajnové prvky tohto OS. Je možné použiť buď natívne prvky alebo vytvoriť
si vlastné v podobnom štýle.
Jednoduché používanie - Táto aplikácia má jednoduchý účel, jednu
hlavnú funkcionalitu a preto by v žiadnom prípade nemala byť komplikovaná. UI musí byť navrhnuté rozumne s ohľadom na tento účel. Kvalita
návrhu sa odrazí v používateľskom testovaní.
Architektúra umožňujúca jednoduché pridávanie funkcionalít
- Moderná architektúra je taktiež samozrejmosťou pri vytváraní mobilnej aplikácie. Túto aplikáciu som sa rozhodol realizovať kvôli tomu, že
verím v jej zmysel a verím, že si nájde svojich používateľov a bude reálne využiteľná. Preto je rozumné použiť vhodnú architektúru, aby bolo
v budúcnosti možné jednoduché priadávanie ďaľších funkcionalít.
Anglický jazyk - Aplikácia nie je určená len pre český trh, je preto dôležité aby hlavný jazyk bol medzinárodný - anglický. Vhodná architektúra
zabezpečí, že pridávanie ďalších jazykov v budúcnosti bude jednoduché.

1.3

Rešerš technológií pre backend

1.3.1

Core Data

Core Data je natívny framework od Apple pre prácu s dátami. Vďaka tomu,
že je to natívna knižnica má prepracované API a výbornú dokumentáciu. Od
jeho uvedenia ubehlo už takmer 15 rokov takže aj jeho možnosti odpovedajú
hlavným databázovým riešeniam z tejto doby. Dáta organizuje podľa relačného
modelu a umožňuje serializáciu do XML, binárky alebo SQLite. Core Data
pracuje s inštanciami objektov za behu programu takže umožňuje nasledujúce
funkcie[5]:
Perzistencia - Core Data obsahuje podrobné informácie o mapovaní
objektov do úložiska, čo uľahčuje ukladanie údajov zo Swift a ObjectiveC bez priameho spravovania databázy.
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Aplikácia

Obr. 1.9: Perzistencia pomocou Core Data.

Vrátenie zmien - Správca dát Core Data sleduje zmeny a môže ich vrátiť späť jednotlivo, v skupinách alebo všetky naraz, čo uľahčuje pridanie
podpory vrátenia zmien v aplikácii.

Aplikácia

Aplikácia

Aplikácia

Aplikácia

Vymazať
Zatrasením vrátiť

Obr. 1.10: Undo a redo.

Dátové úlohy na pozadí - Dátové úlohy potenciálne blokujúce UI, ako
je napríklad parsovanie JSON na objekty, umožňuje bežať na pozadí.
Výsledky je potom môžné držať vo vyrovnávacej pamäti alebo ukladať,
čím sa zníži počet dotazov na server.
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Aplikácia
Aplikácia

Webová služba

Obr. 1.11: Dátové úlohy na pozadí.

Synchronizácia view objektov - Core Data udržuje view objekty a
model synchronizované poskytovaním údajov pre tabuľky a kolekcie.
Verzovanie a migrácia - Core Data obsahuje aj mechanizmy pre verzovanie dát a ich migráciu v priebehu vývoja aplikácie.
Core Data je samozrejme stále vyvíjaný framework a pre mnohých vývojárov voľbou číslo 1. Pre mnoho projektov je to naozaj úplne postačujúce, ale
pre potreby tohto projektu bohužiaľ nestačí. Natívne nepodporuje live query,
ktoré sú pre tento projekt kľúčové. Existujú síce nejaké možnosti od tretích
strán[6], ktoré túto funkcionalitu pre Core Data pridávajú. To sa veľmi hodí
pre existujúce projekty, ktoré už Core Data používajú, ale pre nový projekt
existujú lepšie riešenia.

1.3.2

CloudKit

Druhou možnosťou, ktorú ponúka Apple je CloudKit. Je to novšia knižnica ako
Core Data, pracuje s cloudovým úložiskom iCloud. Ako sa píše na oficiálnej
stránke[7], pomocou CloudKitu je možné ukladať údaje do cloudu a udržiavať
ich synchronizované naprieč aplikáciám. Na rozdiel od Core Data je možné
sledovať zmeny v údajoch a reagovať na ne pomocou callbackov, existujú však
dva dobré dôvody, prečo sa ani CloudKit nehodí pre moju aplikáciu.
Prvý z nich je prostý a síce obmedzenosť platformy. CloudKit je oficiálne
na mieru pre potreby platformy Apple a v prípade ďalšieho rozšírenia aplikácie
na Android, by bolo jeho použitie problémové.
Napriek tomu, že CloudKit umožňuje reagovať na zmeny v údajoch, callbacky nie sú volané priamo z iCloudu ale cez službu Apple Push-Notification
Service. To je ďalšia vrstva navyše, no čo je horšie, práca s APNS nie je taká
pohodlná ako s ostatnými službami. Ak napríklad sledujem zmeny nejakého
objektu, ktorý má v sebe objekty potomkov, tak pri zmene nejakého z potomkov nedostanem upozornenie, že sa zmenil rodič.
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1.3.3

Realm

V prípade, že nestačí Core Data ani CloudKit je pomerne populárnou voľbou
platforma Realm[8]. Platforma Realm je kombináciou serverových a klientskych komponentov založených na NoSQL, pripojených prostredníctvom rýchleho a efektívneho synchronizačného protokolu pre aplikácie a služby, ktoré reagujú v reálnom čase a sú odolné voči stavu siete. Realm má dve hlavné zložky:
Realm databáza a Realm objektový server. Tieto dve komponenty v spojení
s automatickou synchronizáciou údajov sú vhodné pre veľký počet prípadov
použitia od bežných offline aplikácií, aplikácií na zhromažďovanie údajov či
mobilných služieb, kde je kľúčová dostupnosť údajov a schopnosť používateľov reagovať. Okrem integračnej schopnosti s existujúcimi backendmi (SQL,
Kafka, atď.) je Realm vhodným riešením, ako vybudovať modernú real-time
službu pri súčasnom využívaní existujúcich systémov a zdrojov údajov.[9]
Realm samozrejme oficiálne podporuje aj iOS a má výbornú dokumentáciu no napriek tomu všetkému som ani Realm nezvolil ako voľbu pre môj
projekt a to z dôvodu absencie bezplatného tarifu. Za normálnych okolností
by to samozrejme nebol žiadny vážny dôvod, no v tomto prípade, keď úspech
a budúcnosť aplikácie nie je vôbec jasný, mi príde zbytočné platiť mesačný
poplatok, ktorý nie je zanedbateľný už pri základnom programe, navyše ak
vezmem v úvahu, že existuje ešte iné riešenie, ako stvorené pre potreby môjho
projektu a dokonca s bezplatným tarifom.

1.3.4

Google Firebase

Firebase je platforma pre vývoj mobilných a webových aplikácií pôvodne vytvorená rovnomennou firmou, ktorá bola neskôr odkúpená spoločnosťou Google. Momentálne ponúka 18 produktov, ktoré používa viac než 1,5 milióna
aplikácií[10]. Pokrývajú široké spektrum služieb ako napríklad realtimeová databáza, analytika, testovanie, či strojové učenie. Niektoré sú úplne zadarmo,
ostatné sú poksytované v troch platobných plánoch. Základný je úplne zadarmo a na začiatok úplne postačujúci. Pre svoj projekt použijem nasledujúce
4 služby:
Authentication
Aby sa do aplikácie mohol prihlásiť používateľ, je potrebné získať od neho
overovacie údaje. Tieto údaje môžu byť e-mailová adresa a heslo alebo token
OAuth od poskytovateľa identity. Medzi oficiálne podporovanými poskytovateľmi je aj Facebook, čo je dôležité pre tento projekt. Získané údaje sa vložia
do Firebase Authentication SDK, ktorý ich overí a vráti klientovi odpoveď.
Po úspešnom prihlásení je možné pristupovať k informáciám o základnom profile používateľa a kontrolovať prístup používateľa k údajom uloženým
v iných produktoch Firebase.[11]
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1.3. Rešerš technológií pre backend
Ako vyplýva už z popisu tejto služby, použijem ju na overenie používateľov
pri prihlásení pomocou Facebooku.
Realtime Database
Firebase Realtime Databáza pomáha vytvárať aplikácie tým, že umožní bezpečný prístup k databáze priamo z kódu klienta. Údaje pretrvávajú lokálne
dokonca aj v režime offline. Keď zariadenie znovu získa pripojenie, databáza
v reálnom čase synchronizuje zmeny lokálnych údajov so vzdialenými aktualizáciami, ku ktorým došlo pokým bol klient offline.
Realtime Databáza poskytuje flexibilný jazyk pravidiel založený na výrazoch, nazývaný Firebase Realtime Database Security Rules (bezpečnostné
pravidlá Firebase Realtime databázy), ktorý definuje, ako by mali byť údaje
štruktúrované a kedy je možné čítať alebo zapisovať údaje. Pri integrácii s autentifikáciou Firebase môžu vývojári definovať, kto má prístup k akým údajom
a ako k nim majú prístup.
Firebase Realtime Databáza je databáza NoSQL s rôznymi optimalizáciami a funkciami. API je navrhnuté tak, aby umožňovalo iba operácie, ktoré
možno vykonať rýchlo. To umožňuje vytvoriť skvelý zážitok v reálnom čase,
ktorý môže slúžiť miliónom používateľov bez toho, aby to obmedzilo prístupnosť. Z tohto dôvodu je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako používatelia potrebujú prístup údajom, a potom ich zodpovedajúcim spôsobom štrukturovať.[12]
Na ukladanie údajov od používateľov využijem inú službu - Cloud Firestore, ktorá funguje takisto ako NoSQL databáza, no s pár vylepšeniami oproti
Realtime Databáze. Avšak Firestore nepodporuje dôležitú funkcionalitu, ktorú
budem potrebovať pre implementáciu systému prezencie používateľov. Popis
tohto systému je v kapitole Implementácia.
Cloud Firestore
Cloud Firestore je cloud-hostovaná databáza NoSQL, ku ktorej majú iOS,
Android a webové aplikácie prístup priamo prostredníctvom natívnych SDK.
Cloud Firestore je k dispozícii natívne aj v Node.js, Java, Python a Go SDK.
Údaje sú ukladané do dokumentov, ktoré obsahujú mapovanie hodnôt rôzneho dátového typu na kľúče. Tieto dokumenty sú uložené v kolekciách, čo sú
kontajnery pre dokumenty, ktoré môžu byť použité na usporiadanie údajov
a vytváranie dotazov. Dokumenty podporujú mnoho rôznych dátových typov, od jednoduchých reťazcov a čísel až po zložité vnorené objekty. Taktiež
je možné vytvárať podkolekcie v rámci dokumentov a vytvárať hierarchické
dátové štruktúry.
Dotazovanie v Cloud Firestore je efektívne a flexibilné. Je možné vytvoriť
dotazy na načítanie údajov na úrovni dokumentu bez toho, aby bolo nutné
načítať celú kolekciu alebo akékoľvek vnorené podkolekcie. Dotazy podporujú
filtrovanie a stránkovanie. Dáta v aplikáciách je možné udržiavať aktuálne,
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1. Analýza a rešerš
bez načítania celej databázy pri každej aktualizácii, pomocou observerov v reálnom čase. Observer v aplikácii ponúkne údaje vždy, keď sa údaje, ktoré
sleduje, zmenia.[13]
Cloud Firestore použijem vo svojej aplikácii ako databázu pre údaje používateľov. Návrh dátového modelu je popísaný v kapitole Návrh.
Cloud Functions
Po napísaní a nasadení funkcie začnú servery Google okamžite spravovať funkciu. Funkciu môžete spustiť priamo pomocou požiadavky HTTP, alebo v prípade funkcií na pozadí budú servery spoločnosti Google počúvať udalosti a
spúšťať túto funkciu pri jej spustení.
Keď sa zaťaženie zvyšuje alebo znižuje, spoločnosť Google reaguje rýchlym zmenšením počtu inštancií virtuálnych serverov potrebných na spustenie
vašej funkcie. Každá funkcia beží izolovane vo vlastnom prostredí s vlastnou
konfiguráciou.[14]
Popis implementovaných funkcií pre tento projekt je v kapitole Implementácia.
Životný cyklus Cloud Functions
• Vývojár zapíše kód novej funkcie, vyberie poskytovateľa udalostí (napríklad Cloud Firestore) a definuje podmienky, za ktorých sa má táto
funkcia vykonať.
• Developer nasadí funkciu a Firebase ju pripojí k vybranému poskytovateľovi udalostí.
• Keď poskytovateľ udalostí vygeneruje udalosť, ktorá zodpovedá podmienkam funkcie, vyvolá sa kód funkcie.
• Ak je funkcia zaneprázdnená manipuláciou s mnohými udalosťami, Google vytvorí viac inštancií na rýchlejšie spracovanie práce. Ak je funkcia
nečinná, inštancie sa vyčistia.
• Keď vývojár aktualizuje funkciu zavedením aktualizovaného kódu, všetky
inštancie pre starú verziu sa vyčistia a nahradia novými inštanciami.
• Keď vývojár odstráni funkciu, všetky inštancie sa vyčistia a spojenie
medzi funkciou a poskytovateľom udalostí sa odstráni.
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Kapitola

Návrh
2.1

Prípady použitia a scenáre

Prípad použitia je písomný opis toho, ako užívatelia budú používať aplikáciu.
Z pohľadu používateľa načrtáva správanie systému, ktoré reaguje na požiadavku. Každý prípad použitia je reprezentovaný ako postupnosť jednoduchých
krokov, počnúc cieľom užívateľa a končiac, keď je tento cieľ splnený.
Vypracovanie prípadov použitia v procese vývoja aplikácie je užitočné,
pretože pomáhajú vysvetliť, ako by sa mal systém správať a pomáhajú brainstormingu toho, čo by sa mohlo pokaziť. Poskytujú zoznam cieľov a tento zoznam možno použiť na stanovenie nákladov a zložitosti systému. Projektové
tímy potom môžu rozhodovať o tom, ktoré funkcie sa stanú požiadavkami a
sú vybudované.[15]
UC1 Prihlásenie cez Facebook - Pri prvom spustení aplikácie alebo po
odhlásení je pre používanie aplikácie potreba prihlásenia. Táto aplikácia
nemá žiadne fukncie pre anonymných používateľov.
1. Neprihlásený používateľ spustí aplikáciu.
2. Zobrazí sa úvodná obrazovka s možnosťou prihlásenia.
3. Používateľ vyberie možnosť prihlásenia cez Facebook.
4. Otvorí sa štandardná obrazovka Facebooku so žiadosťou o potvrdenie používateľových prihlasovacích údajov.
5. Používateľ potvrdí svoje údaje a zobrazí sa úvodná obrazovka aplikácie po prihlásení.
UC2 Odhlásenie - Z nejakého dôvodu sa môže používateľ chcieť odhlásiť
z aplikácie, napríklad aby umožnil prihlásenie inému používateľovi.
1. Prihlásený používateľ spustí aplikáciu.
2. Zobrazí sa obrazovka aplikácie.
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2. Návrh
3. Používateľ vyberie záložku svojho profilu.
4. Z ponuky vyberie tlačítko Logout.
5. Používateľ je odhlásený a zobrazí sa úvodná obrazovka aplikácie
ponúkajúca prihlásenie.
UC3 Zobrazenie profilu - Používateľský profil je jedna z najdôležitejších súčastí tejto aplikácie. Pozostáva z niekoľkých základných údajov, ktorým
je možné nastaviť nejakú hodnotu.
1. Prihlásený používateľ spustí aplikáciu.
2. Zobrazí sa obrazovka aplikácie.
3. Používateľ vyberie záložku svojho profilu.
4. Zobrazí sa obrazovka so všetkými možnosťami profilu
UC4 Nastavenie profilu - Prvá vec, čo by mal každý po prihlásení spraviť
je nastaviť si svoj profil. Taktiež po nejakom čase sa niektoré informácie
môžu zmeniť.
1. Predpoklad UC3.
4. Používateľ stlačí tlačítko Edit a spraví požadované zmeny.
5. Tlačítkom Confirm uloží zmeny v profile.
UC5 Zobrazenie statusu - Hlavná funkcionalita aplikácie pracuje na základe statusu, preto je dôležité, aby bolo možné jednoducho a rýchlo ho
skontrolovať.
1. Prihlásený používateľ spustí aplikáciu.
2. Zobrazí sa obrazovka aplikácie.
3. Pri výbere akejkoľvek záložky je viditeľný aktuálny status.
UC6 Nastavenie statusu - Nastavenie statusu musí byť jednoduché a rýchle.
1. Predpoklad UC5.
3. Používateľ stlačí tlačítko so statusom.
4. Zobrazí sa ponuka statusov.
5. Požívateľ si vyberie status a stlačí príslušné tlačítko.
6. Ponuka statusov zmizne a zmena statusu sa prejaví na tlačítku.
UC7 Zobrazenie zoznamu používateľov v okolí - V porovnaní s väčšinou sociálnych sietí, v tejto aplikácii nie je žiadúce zobrazovať všetkých
používateľov, ale len tých z určitého okolia. Z tohto zoznamu si potom
používateľ môže vybrať zaujímavú ososbu, s ktorou by sa rád zoznámil
a poslať jej ponuku na obed.
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2.1. Prípady použitia a scenáre
1. Prihlásený používateľ spustí aplikáciu.
2. Zobrazí sa obrazovka aplikácie.
3. Používateľ vyberie záložku zoznamu používateľov v okolí.
4. Zobrazí sa zoznam používateľov z nastaveného okolia, ktorý sú online.
UC8 Zobrazenie polohy používateľov v okolí na mape - Okrem klasického zoznamu používateľov bude možné zobraziť používateľov na mape.
1. Prihlásený používateľ spustí aplikáciu.
2. Zobrazí sa obrazovka aplikácie.
3. Používateľ vyberie záložku mapy s polohami používateľov.
4. Zobrazí sa mapa s ikonami aktívnych používateľov.
UC9 Zmena vzdialenosti, v ktorej sa zobrazujú používatelia - Pokiaľ
je používateľov príliš veľa alebo naopak málo je rozumné zmeniť vzdialenosť, z ktorej sa zobrazujú ostatní používatelia.
1. Prihlásený používateľ spustí aplikáciu.
2. Zobrazí sa obrazovka aplikácie.
3. Používateľ vyberie záložku zoznamu používateľov v okolí.
4. Pomocou slideru nastaví požadovanú hodnotu.
UC10 Zobrazenie profilu používateľa - Na zozname či mape sa zobrazia
základné údaje ako meno a fotka používateľa, no na zistenie, či je používateľ zaujímavý to nestačí.
1. Predpoklad UC7 alebo UC8.
2. Používateľ si vyberie používateľa stlačí bunku s jeho profilov, poprípade ikonu s jeho fotkou ak sa jedná o mapu.
3. Zobrazia sa detaily používateľovho profilu.
UC11 Zaslanie ponuky používateľovi - Po tom, čo používateľ nájde zaujímavú osobu, môže jej poslať ponuku na stretnutie.
1. Predpoklad UC10.
2. Používateľ vyberie možnosť More.
3. Z ponúknutých možností si vyberie možnosť Send Invite.
4. Zobrazí sa potvrdzujúce okno s možnosťou vyplnenia správy pre
upresnenie času a miesta stretnutia.
4. Používateľ vyplní detaily stretnutia a potvrdí tlačítkom Send.
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2. Návrh
UC12 Odmietnuť prijatú ponuku - V prípade, že používateľ obrdží ponuku,
ktorá ho nezaujme má možnosť ju odmietnuť.
1. Predpoklad UC1 a niektorý používateľ odoslal pozvanie na
obed.
2. Na status bare sa zobrazí ikona s číslom určujúcim počet prijatých
pozvaní.
3. Používateľ rozbalí status bar dotykom.
4. Ponuku odmietne stlačením tlačítka s krížikom alebo potiahnutím
doľava.
5. Odmietnutá ponuka zmizne.
UC13 Prijať prijatú ponuku - Ak používateľ obdrží ponuku, ktorá sa mu
zapáči, odpovie kladne.
1. Predpoklad UC1 a niektorý používateľ odoslal pozvanie na
obed.
2. Na status bare sa zobrazí ikona s číslom určujúcim počet prijatých
pozvaní.
3. Používateľ rozbalí status bar dotykom.
4. Ponuku prijme stlačením tlačítka s fajkou alebo potiahnutím doprava.
5. Zobrazí sa potvrdzujúce okno s možnosťou vyplnenia správy pre
odpoveď používteľovi.
6. Vyplní správu pre odpoveď a voľbu potvrdí tlačítkom Yes.
UC14 Chytrá ponuka - Inteligentná ponuka sa môže hodiť napríklad v prípade, že je aktívnych mnoho používateľov. Vtedy funguje ako šikovný
filter a zobrazí používateľov, ktorí by mohli byť potenciálne zaujímaví.
1. Prihlásený používateľ spustí aplikáciu.
2. Zobrazí sa obrazovka aplikácie.
3. Používateľ zvolí záložku chytrej ponuky.
4. Zobrazí sa náhľad profilu jedného z používateľov, ktorý má zhodné
preferencie.
UC15 Zobraziť hodnotenie používateľa - Hodnotenie je jednoduchý a rýchly
spôsob ako zistiť, či používateľ stojí za pozvanie. Dobré alebo zlé hodnotenie môže byť často ten faktor, ktorý rozhodne o tom, či budem pozvaný
na obed alebo budem mať istotu, že čas pri obede bude dobre využitý.
1. Predpoklad UC10.
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2.1. Prípady použitia a scenáre
2. Hodnotenie používateľa je zobrazené v profile alebo jeho náhľade.
UC16 Zobraziť históriu stretnutí 1. Prihlásený používateľ spustí aplikáciu.
2. Zobrazí sa obrazovka aplikácie.
3. Používateľ vyberie záložku profilu.
4. Vyberie sekciu History.
4. Zobrazí sa zoznam používateľov, s ktorými už daný človek v minulosti bol na obede.
UC17 Ohodnotiť používateľa - Hodnotenie používateľov je dôležitý, ktorý
každého zaujíma. Aby bolo hodnotenie, čo najrelevantnejšie je dôležité
aby hodnotilo čo najviac používateľov.
1. Predpoklad UC16.
2. Používateľ vyberie tlačítko pre hodnotenie pri ľubovoľnej osobe zo
zoznamu, ktorú ešte nehodnotil.
3. Zobrazí sa okno s možnosťou ohodnotenia.
4. Používateľ si vyberie aké hodnotenie chce priradiť a svoju voľbu
potvrdí tlačítkom Confirm.
5. Hodnotenie sa uloží a voľba sa prejaví na prehľade.
UC18 Blokovať používateľa - Bohužiaľ sa občas vyskytnú ľudia, ktorí nemajú záujem používať služby na to, na čo slúžia, ale otravujú ostatných
alebo inak porušujú pravidlá. Pre komfort používateľov je dôležité mať
možnosť takýchto používateľov zablokovať. Takýto používateľ nie je obmedzený od používania siete, ale už nemôže nijak kontaktovať osobu,
ktorá ho zablokovala.
1. Predpoklad UC10.
2. Používateľ zvolí tlačítko More a z ponúknutých možností vyberie
Block User.
3. Zablokovanej osobe je znemožnené ďalej kontaktovať používateľa
až do momentu, kedy ho odblokuje.
UC19 Odblokovať používateľa - Raz zablokovaného používateľa je samozrejmé možné v budúcnosti odblokovať.
1. Predpoklad UC18.
2. Používateľ zvolí záložku profilu.
3. Zvolí sekciu Blocked.
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2. Návrh
4. Zobrazí sa zoznam blokovaných používateľov.
5. Zvolí používateľa, ktorého chce odblokovať a stlačí tlačítko Unblock.
6. Používateľ je odblokovaný, odteraz od neho opäť môže dostávať
pozvania.
UC20 Vyhľadať používateľov - Vo všeobenosti je pri zoznamoch vhodné
mať možnosť v nich rozumne vyhľadávať. Rozumne znamená, že v tomto
prípade sa nebude vyhľadávať podľa mena ale napríklad podľa preferencií
alebo pracovnej pozície.
1. Predpoklad UC7.
2. Používateľ zvolí vyhľadávací panel a vpíše doň kľúčové slovo, na
základe ktorého chce vyhľadávať.
3. Zoznam používateľov sa aktualizuje tak, aby zobrazoval len používateľov, ktorí tomuto kľúču vyhovujú.
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2.2. Doménový model tried

UC1
UC2
UC3
UC4
UC5
UC6
UC7
UC8
UC9
UC10
UC11
UC12
UC13
UC14
UC15
UC16
UC17
UC18
UC19
UC20

F1
3
3
-

F2
3
3
-

F3
3
3
-

F4
3
3
3
3
-

F5
3
3
3
-

F6
3
-

F7
3
3
-

F8
3
3
-

F9
3

F10
3
-

Tabuľka 2.1: Pokrytie funkčných požiadaviek.

2.2

Doménový model tried

Doménové modelovanie je spôsob, ako opísať a modelovať entity reálneho sveta
a vzťahy medzi nimi, ktoré spoločne opisujú daný problém. Identifikácia doménových jednotiek a ich vzťahov, odvodená z pochopenia požiadaviek na
úrovni systému, poskytuje efektívny základ pre porozumenie a pomáha odborníkom navrhovať systémy na udržanie, testovateľnosť a postupný rozvoj.
Pretože medzi pochopením problémovej oblasti a interpretáciou požiadaviek
často existuje medzera, modelovanie domény je primárnou oblasťou modelovania v agilnom vývoji. Doménové modelovanie je vytvorené z časti objektovoorientovaných prístupov návrhu a predpokladá riešenie ako súbor doménových
objektov, ktoré spolupracujú na splnení scenárov na úrovni systému.[16]
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2. Návrh
User

Meeting

+id: String
+name: String
Field
+title: String

0..7

1

+id: String
1

0..*

+date: Date

+imageURL: URL

+rating: Int

+location: Location

+text: String

+userID: String

+surname: String

0..*

+status: Status

1

+job: String
+rating: Double

Proﬁle
Extends

+languages: [String]

+blocked: [User]
+history: [Meeting]

+ﬁelds: [Field]

Obr. 2.1: Doménový model tried.

2.2.1

User (Používateľ)

Používateľ predstavuje každého, kto sa kedy do aplikácie prihlásil. Obsahuje
základné atribúty a 2 vzťahy. Každý používateľ sa môže účastniť niekoľkých
stretnutí s iným používateľom a môže definovať až 7 polí (Field).

2.2.2

Profile (Profil)

Profil predstavuje používateľa, ktorý je aktuálne v aplikácii prihlásený - aktuálny profil. Profil je rozšírením Používateľa, čo znamená, že je to taktiež používateľ ako každý iný s rozdielom dvoch atribútov navyše. Prihlásený používateľ
má prístup k svojej histórii stretnutí a zoznamu blokovaných používateľov.

2.2.3

Meeting (Stretnutie)

Stretnutie sa odohráva vždy medzi dvoma používateľmi. Má konkrétny dátum
a hodnotenie, ktorým toto stretnutie ohodnotil prihlásený používateľ. Obaja
účastníci daného stretnutia majú svoju inštanciu s vlastným hodnotením.

2.2.4

Field (Pole)

Pole definuje jednu záujmovú oblasť používateľa. Každé je definované nadpisom a textom.

2.3

Backend

Pre potreby aplikácie je nutné navrhnúť vhodný dátový model a prípadné
cloudové funkcie, ktoré sa budú automaticky volať ak nastane ich spúšťací
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jav. K správnej funkčnosti aplikácie budem potrebovať 2 funkcie v cloude.
Jedna bude udržovať synchronizovaný zoznam prihlásených používateľov. Ak
niektorí z nich stratí pripojenie bez toho, aby sa odhlásil, sama ho odhlási.
Bez tejto funkcie by mohli v systéme zostať vysieť užívatelia online aj po tom,
čo aplikáciu vypli. Realtime databáza bude obsahovať jednoduchú štruktúru:
users
status
<userID>: ’online’/’offline’
Funkcia bude sledovať zmeny týchto hodnôt a pri zmene nejakej na hodnotu offline aktualizuje hodnotu v úložisku.
Druhá funkcia bude aktualizovať hodnotenie používateľov, ak im nejaké
pribudne, aby tento výpočet nemusel vykonávať klient vždy, keď bude chcieť
túto informáciu. Realizácia oboch funkcií je popísaná v nasledujúcej kapitole.

2.3.1

Dátový model

Ako databázu použijem službu Cloud Firestore. V kapitole Analýza a rešerš
som popísal ako táto služba funguje, že údaje štrukturuje do kolekcií a dokumentov. Teraz je potrebné navrhnúť ako budú reálne dáta v tejto databáze
štrukturované. Návrh vychádza z doménového modelu.
Údaje používateľov sú uložené v kolekcii users. Každý používateľ má vlastný
dokument nazvaný podľa unikátneho ID. Tento dokument obsahuje dve podkolekcie - history a ratings. Kolekcia history drží uloženú históriu stretnutí
príslušného používateľa. Každé stretnutie má dátum, kedy sa odohralo, hodnotenie, ktoré mu používateľ priradil alebo 0, ak toto stretnutie zatiaľ nehodnotil a identifikátor používateľa, s ktorým na stretnutí bol. Kolekcia ratings
je rozdelená na niekoľko častí - shardov, ktoré predstavujú dokumenty. Proces
hodnotenia je popísaný v kapitole Implementácia. Každý dokument má dve
hodnoty, average je priemerné hodnotenie a count je počet hodnotení. Ďalšie
hodnoty sú jednotlivé údaje používateľského profilu. Druhá kolekcia invites obsahuje dokumenty s prijatými a odoslanými pozvánkami. Názov dokumentu
určuje identifikátor používateľa, pre ktorého sú pozvánky určené. Jednotlivé
hodnoty v tomto dokumente sú potom samotné pozvánky. Kľúčom je identifikátor používateľa, od ktorého pozvánka prišla a hodnotou je text, ktorý ku
pozvánke napísal. Popis procesu pozývania je takisto v kapitole Implementácia.
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users.........................................................kolekcia
<userID>................................................dokument
history................................................kolekcia
<autoID>..........................................dokument
date .............................................. reťazec
rating............................................Integer
userID............................................reťazec
ratings................................................kolekcia
<shardID>.........................................dokument
average...........................................Double
count ............................................. Integer
blocked....................................................pole
<userID>.............................................reťazec
fields ................................................... mapa
<title>: <text>.............................reťazec: reťazec
imageURLString.........................................reťazec
job ..................................................... reťazec
languages ................................................. pole
<language> .......................................... reťazec
name .................................................... reťazec
rating..................................................Double
status..................................................reťazec
surname.................................................reťazec
invites......................................................kolekcia
<userID>................................................dokument
<userID>................................................reťazec

2.4

Diagramy aktivít

Prípady použitia popisujú funkčnosť aplikácie z pohľadu užívateľa, no niekedy
je potrebný pohľad zo strany systému. Niektoré procesy môžu byť komplikované a je potrebné skoordinovať viac častí systému a zvoliť správny sled akcí.
V tom prípade môže pomôcť práve diagram aktivity. V grafickej podobe zobrazujú postupnosť akcí, ktoré musia byť vykonané pre splnenie danej aktivity.
V tomto projekte som tieto diagramy využil pre dva prípady. Medzi prílohami
je možné nájsť diagramy prihlasovania a prijímania pozvánok.

2.5

Návrh používateľského rozhrania

Laická verejnosť si často mýli používateľské rozhranie s grafickým dizajnom.
Používateľské rozhranie má však oveľa širší význam a to aj mimo odboru softvérového inžinierstva. Všeobecne je to vrstva medzi človekom a strojom, ktorá
definuje ako môže človek tento stroj ovládať. Mňa prirodzene zaujíma UI mo30
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bilnej aplikácie. Používateľské rozhranie mobilnej aplikácie tvoria prvky ako
tlačítka, tabuľky, nápisy ale aj samotné mobilné zariadenie, ktorým používateľ
aplikáciu ovláda. Nie je to len samotný dotykový displej, ale aj ďalšie hardwarové súčasti dnešných mobilných zariadení ako napríklad gyroskop, ktorý
umožňuje ovládať aplikácie nakláňaním zariadenia.
Dôležitosť dobrého návrhu UI je nesporná. Aplikácia môže byť akokoľvek
geniálna, no pokiaľ ju používateľ nedokáže používať, je k ničomu. Dôležitosť
kvalitného UI zvyšuje aj široká ponuka dostupných aplikácií. Ak sa používateľovi nebude zdať UI dosť dobré, jednoducho aplikáciu používať nebude,
pretože si jednoducho nájde inú, s rovnakou funkcionalitou, ale lepším UI.
Pri návrhu UI je dôležité sa vyhnúť osobným preferenciám a pocitom. To,
čo sa páči mne sa nemusí pačiť iným. Preto je dobré sa oboznámiť s radami a
návodmi od UI exportov. Jedným z najväčších UI odborníkov je Jakob Nielsen,
ktorý sformuloval 10 princípov, ktorými sa riadiť pri návrhu, niekedy tiež
zvaných Nielsonovo desatoro[17]. Nie je to konkrétny návod ako postupovať,
ale užitočné rady, ktorých sa pri návrhu držať.

2.5.1

Analýza úloh

Jednou z úloh je vytvoriť wireframy a prototyp aplikácie. Aby to bolo možné
splniť je najprv dôležité zistiť, aké úlohy bude možné s aplikáciou previesť. Na
to slúži analýza úloh. Analýza úloh pomáha identifikovať úlohy, ktoré musí
aplikácia podporovať, aby bolo možné dosiahnuť ciele, s ktorými bola aplikácia
navrhovaná.[18]
Všeobecná funkcionalita
• Zobraziť prihlasovaciu obrazovku
• Prihlásenie
• Zobrazenie statusu
• Nastavenie statusu
• Zobrazenie prijatých pozvánok
• Zobrazenie odoslaných pozvánok
• Prijatie pozvánky
• Odmietnutie pozvánky
• Zrušenie odoslanej pozvánky
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Záložka chytrej ponuky
• Zobrazenie chytrej ponuky
• Odmietnutie používateľa z chytrej ponuky
Záložka zoznamu používateľov
• Zobrazenie zoznamu používateľov v okolí
• Zmena polomeru okolia zobrazovaných používateľov
• Hľadanie používateľov na základe polí v profile
Záložka mapy
• Zobrazenie mapy s aktuálnou polohou prihláseného používateľa
• Zobrazenie polohy používateľov v okolí na mape
Záložka profilu
• Zobrazenie profilu prihláseného používateľa
• Pridanie nového poľa do profilu
• Odstránenie poľa z profilu
• Upravenie profilových informácií
• Zobrazenie histórie strenutí
• Hodnotenie používateľa z histórie
• Zobrazenie blokovaných používateľov
• Odhlásenie
Akcie s používateľmi
• Zobrazenie detailov používateľovho profilu
• Zablokovanie používateľa
• Odblokovanie používateľa
• Odoslanie pozvánky
Úlohy som logicky rozdelil 6 častí. Ako hlavný navigačný prvok som zvolil
TabBar, takže úlohy sú rozdelené hlavne podľa záložiek, doplnené o všeobecné
úlohy a úlohy týkajúce sa akcií s používateľmi, keďže tie sa dajú vykonať
z viacerých miest aplikácie.
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2.5.2

Prvky používateľského rozhrania iOS

Apple vydal prvý operačný systém pre svoje mobilné zariadenia v roku 2007
s vydaním prvého iPhonu. Odvtedy pravidelne každý rok na jeseň aktualizujú
svoj systém takže momentálne je najnovšia dostupná verzia iOS 12. Za tú
dobu sa samozrejme používateľské rozhranie vyvíjalo a pribúdali nové prvky a
možnosti ako aplikácie ovládať. Najviac znateľnú zmenu však prekonal vzhľad
systému, pretože základná myšlienka, organizovať ikony aplikácií do mriežky
a v aplikáciách zobrazovať informácie v tabuľkách stále pretrváva. V nasledujúcich odstavcoch popíšem dôležité prvky systému iOS, ktoré pri návrhu UI
použijem. Opäť je dôležité držať sa zabehnutých pravidiel, ktoré doporučuje
priamo Apple[19], aby hneď pri prvom spustení aplikácie bolo používateľom
tejto platformy jasné, ako aplikáciu používať.

AlertController
Systémové hlášky sú prítomné naprieč celým systémom a takmer všetky aplikácie ich v určitej miere používajú. Sú jednoduchým a efektívnym spôsobom
ako zobraziť dôležité upozornenie na zmenu stavu systému alebo vyžiadať
vstup od používateľa, keďže zablokujú ostatnú interakciu s aplikáciou pokiaľ
používateľ nepotvrdí jednu z akcií.

Obr. 2.2: Príklad AlertControlleru v iOS.

CollectionView a TableView
Tabuľky umožňujú v prehľadnej forme zobraziť množstvo informácií. Je možné
rozdeliť ich na sekcie a všeobecne možno povedať, že sa hodia viac na testové
informácie. V porovnaní s tým sa kolekcie viac hodia pre obrazové informácie,
ale v podstate plnia rovnakú funkciu ako tabuľky. Kolekcie navyše dávajú
vývojárom viac slobody pri prispôsobovaní vzhľadu i funkcionality.
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Gestures
Gestá sú spôsobom, akým môže používateľ aplikáciu ovládať. Obyčajný dotyk
pre pohodlné ovládanie aplikácií nestačí, preto bolo v iOS implementované
rozpoznávanie ďalších gest ako dlhé podržanie, potiahnutie a ďalšie. Použitie
gest v aplikácii môže značne vylepšiť používateľský zážitok, no pri ich implementovaní je dôležité brať v úvahu, že pre každé gesto je zaužívaná nejaká
akcia, takže vymýšľanie vlastných gest a akcií môže používateľa zmiasť.

Haptic Feedback
Od iOS verzie 10 je k dispozícii prvok, ktorý generuje dotykovú odozvu pomocou slabých vibrácií. Niektoré natívne prvky automaticky generujú túto
odozvu napríklad pri zmene hodnoty. Používateľovi to ponúkne aj fyzickú
úroveň odozvy ako doplnok k tomu, čo sa deje na displeji zariadenia.

SegmentedControl
SegmentedControl ponúka používateľovi na výber výhradne 1 z N možností.
Jednotlivé tlačítka sú rôzne prispôsobiteľné a môžu obsahovať aj obrázok.
Typicky slúži na zobrazenie rôznych, ale nejakým spôsobom podobných views.

Obr. 2.3: Príklad SegmentedControlu v iOS.

TabBar
TabBar je panel zobrazovaný naspodku aplikácie a umožňuje používateľovi
rýchlo prechádzať rôznymi sekciami aplikácie. Môžu obsahovať rôzny počet
záložiek. Kedy všadeprítomné hamburgerové menu je dnes často nahradzované práve TabBarmi a to najmä kvôli zväčšujúcim sa mobilným zariadeniam.
Hamburgerové menu sa otvára typicky tlačítkom v ľavom hornom rohu displej,
čo môže byť problém pre ľudí s menšími rukami. TabBar je usadení naspodku
displeja takže sa dá jednoducho ovládať prstami ruky, v ktorej má používateľ
mobilný telefón.
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Obr. 2.4: Príklad TabBaru v iOS.
TextField
Textové pole je jednoduchý jednoriadkový prvok, ktorý umožňuje získať od
používateľa textovú informáciu. Podľa druhu žiadanej informácie je možné
prispôsobiť typ klávesnice, ktorý sa zobrazí pri interakcii s poľom.

2.5.3

Wireframy

Drôtový model je dvojrozmerné zobrazenie užívateľského rozhrania aplikácie,
ktoré sa konkrétne zameriava na prideľovanie priestoru a určovanie priorít obsahu, dostupných funkcií a zamýšľaného správania. Z týchto dôvodov drôtové
modely zvyčajne neobsahujú žiadny štýl, farbu ani grafiku.
Drôtové modely sa môžu líšiť v ich výrobe, od papierových náčrtkov k softwarom nakresleným obrázkom a v množstve detailov, ktoré poskytujú. Lo-Fi a
Hi-Fi sú termíny používané na identifikáciu úrovne výroby drôtového modelu
alebo funkčnosti.[20]
Vypracované wireframy sú dostupné k náhľadu v prílohe, kompletný prototyp vo formáte pdf potom na priloženom CD.
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Kapitola

Implementácia
3.1

Použité nástroje

V súčasnoti je vývoj aplikácií pre systém iOS stále možný len na platforme
MacOS. Aj keď novovytvorený programovací jazyk pre tento vývoj - Swift, je
open-source, SDK nie je dostupné na ostatných platformách.

3.1.1

Xcode + iOS 12 SDK

Xcode je komplexné IDE pre vývoj na všetky platformy Apple. Okrem štadnardných jazykov tejto platformy - Objective-C a Swift, podporuje ešte C a
C++. Xcode je štandardnou voľbou väčšiny iOS programátorov[21]. Asi jedinou použiteľnou alternatívou je pomerne nový sotfware AppCode od JetBrains. Pre jeho funkčnosť je ale potrebné stále mať nainštalovaný aj Xcode.
Xcode obsahuje okrem klasického editoru kódu aj debugger, simulátor iOS
zariadení, interface builder, čo je WYSIWYG editor UI, integráciu s gitom a
mnoho mnoho ďalších funckií. iOS SDK obsahuje všetky frameworky potrebné
k vývoju aplikácií, no ako to už býva zvykom, aj iOS komunita vytvorila a
stále vytvára mnoho ďalších užitočných frameworkov. Niektoré z nich, ktoré
som použil spomeniem nižšie. Apple každoročne aktualizuje nástroje pre vývojárov, ja som pre vývoj použil najaktuálnejšie verzie Xcode 10.2.1 + iOS 12
SDK + Swift 4.2.

3.1.2

Auto Layout

V Xcode je možné vytvárať UI dvoma spôsobmi - pomocou Interface Builderu
alebo v kóde. Interface Builder je vizuálny editor, v ktorom je možné si rozhranie jednoducho naklikať. Výhodou je, že počas celého procesu je možné
vidieť priebežný stav bez toho, aby bolo nutné kód kompilovať a spúšťať na
simulátore. Avšak nie je to dokonalý nástroj ako sa môže zdať a má niekoľko
nevýhod. Pre malé projekty s menším počtom ViewControllerov to môže byť
37
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najvhodnejší spôsob ako rýchlo naprogramovať UI, no s narastajúcim počtom
ViewControllerov sa Storyboardy, čo sú súbory Interface Builderu, stávajú
neprehľadnými a na starších počítačoch môžu spôsobovať výrazne spomalenie
systému. Ďalšia výrazná nevýhoda je obmedzená možnosť prispôsobiť si jednotlivé prvky rozhrania. V IB je možné každému prvku upraviť len základné
atribúty. Každý element je možné doupravovať v kóde, čo ale spôsobí poriadny
chaos v projekte, keďže časť UI bude v Storyboardoch a časť v kóde.
Najmä kvôli spomínaným dôvodom osobne preferujem druhý spôsob vytvárania UI - pomocou kódu. Stojí to nejaké riadky kódu navyše a pri zložitejšom UI ich môže byť naozaj veľa, ale veľkou výhodou je, že mám všetko
pod kontrolou. Počet riadkov kódu je možné znížiť vlastnými rozšíreniami pre
triedy UIKitu alebo použitím nejakej knižnice, ktorá pridá syntax sugar pre
vytváranie UI.
Či už je užívateľské rozhranie vytvárané jedným alebo druhým spôsobom,
veľmi dôležitou súčasťou je Auto Layout. Nie je povinné ho použiť, ale každá
reálná aplikácia by ho mala používať. Vďaka Auto Layoutu je UI na všetkých
iOS zariadeniach rovnaké, aj keď majú iné rozlíšenia displeja alebo iný pomer
strán. Pre použitie Auto Layoutu je potrebné definovať relatívne obmedzenia
medzi jednotlivými prvkami. Operačný systém sa pomocou týchto obmedzení
postará o ich správne rozloženie počas inicializácie ViewControlleru aj v priebehu jeho životného cyklu.[22]

3.1.3

Git

Git je distribuovaný systém správy verzií. V súčasnosti asi najpopulárnejší
systém pre správu verzií je nevyhnutný pre prácu v tíme, no takisto užitočný aj pre jednotlivca. Distribuovaný znamená, že namiesto checkoutu a
uzamknutia zdrojového kódu ako tomu je v prípade centralizovaného systému
Subversion, sa celý repozitár klonuje a každý vývojár v tíme má teda k dispozícii vlastnú kópiu. Prináša to aj možné komplikácie v prípade, že dvaja alebo
viacerí programátori upravili ten istý riadok kódu. Nie je to žiadna tragédia,
git s tým samozrejme počíta, akurát je merge potrebné vykonať manuálne,
prezrieť zmeny a vybrať tú, ktorá má byť použitá.

3.1.4

CocoaPods

CocoaPods[23] je najpopulárnejší správca knižníc pre Swift a Objective-C
projekty[8]. Postará sa o korektné nalinkovanie knižníc do projektu, správu
ich závislotí aj aktualizáciu na novšie verzie. Po nainštalovaní sa v hlavnom
adresári vytvorí textový súbor Podfile, v ktorom sa špecifikujú knižnice a verzie, ktoré sa majú použiť. Podfile má nasledujúci formát:
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platform :ios, ’11.0’
target ’$TARGET_NAME’ do
pod ’$PODNAME’
...
end
Na začiatku je potreba špecifikovať platformu a najnižšiu podporovanú verziu.
Potom definujeme target z Xcode projektu. Pod to už ide zoznam frameworkov, ktoré chceme použiť. Existuje viac spôsobov ako definovať, ktorú verziu
frameworku má CocoaPods použiť[24]. Ak tento údaj úplne vynecháme, použije sa najnovšia dostupná verzia. Je možné použiť príkaz use_frameworks!.
Ten povie CocoaPods aby použil open-source frameworky namiesto predkompilovaných statických knižníc. Tento krok bol ešte nedávno povinný, keďže
Swift nepodporoval statické knižnice, dnes to už ale neplatí. V dokumentácii[25]
je možné nájsť ďalšie pokročilé príkazy, ktoré bežne nie sú potrebné. V tomto
projekte som použil nasledovné frameworky:
3.1.4.1

FacebookLogin

Keďže bolo v zadaní špecifikované prihlásenie pomocou účtu Facebook je nutné
použiť Facebook SDK. Ten obsahuje viacero balíčkov a oficiálne podporuje aj
Swift. Mne stačilo použiť len tento, aby som mohol poslať požiadavku na
prihlásenie a získal od používateľa jeho meno a profilovú fotku.
3.1.4.2

Firebase/Auth, Firebase/Database, Firebase/Firestore

Druhým kľúčovým frameworkom je balíček Firebase pre prácu s backendom.
Keďže Firebase obsahuje mnoho nezávislých funkcií, autori rozdelili svoje SDK
do viacrých knižníc. Ja potrebujem knižnicu pre prihlásenie do systému, neprihlásení používateľ sa do databáze nesmie dostať. Ďalej sú to knižnice pre
prístup do oboch typov databáz.
3.1.4.3

Geofirestore

Framework, ktorý implementuje geohash pre použitie s Firestore. Obsahuje
všetky funkcie, ktoré potrebujem - nastavenie polohy pre dokument, požiadavky na dokumenty v konkrétnej oblasti aj nastavenie callbacku na rôzne
udalosti ako pridanie či odobranie dokumentu z definovanej oblasti.
3.1.4.4

JGProgressHUD

Knižnica, ktorá obsahuje preddefinované rôzne UIAlertController-y a značne
uľahčuje prácu s nimi.
39

3. Implementácia
3.1.4.5

ReachabilitySwift

Malá knižnica, ktorá podporuje jednoduché požiadavky na kontrolu neustáleho internetového pripojenia. Keďže hlavné funkcie aplikácie požadujú internetové pripojenie je potrebné reagovať na nedostupnú sieť.

3.1.5

Natívne knižnice

Ako som spomínal iOS SDK obsahuje mnoho dôležitých knižníc pre vývoj
mobilnej aplikácie na iOS. UIKit je hlavnou, bez ktorej sa žiadna mobilná
aplikácia neobíde. Okrem nej som použil ešte CoreLocation, ktorá umožňuje
využiť lokalizačné možnosti zariadenia, ktoré potrebujem pre zaistenie definovanej funkčnosti. Na to nadväzuje MapKit, ktorý k tomu pridáva možnosť
využiť natívne mapy.

3.2

MVC architektúra

Model-View-Controller (MVC) návrhový vzor priraďuje objektom aplikácie
jednu z troch rolí: model, view alebo controller. Okrem role tiež definuje spôsob
akým tieto objekty medzi sebou komunikujú. Každý z týchto troch typov
je oddelený pomyselnými hranicami, cez ktoré prebieha komunikácia. Súbor
objektov jedného typu v aplikácii je niekedy označovaný ako vrstva.
MVC je perfektnou architektúrou pre potreby iOS aplikácie. Jej implementácia prináša radu výhod. Objekty v aplikáciách s touto architektúrou
majú dobrú použiteľnosť v ďalších projektoch a ich rozhrania sú dobre definované. Taktiež prípadné rozširovanie aplikácie je vďaka MVC veľmi jednoduché.
Navyše základné technológie a architektúry iOS sú taktiež implementované
pomocou MVC takže očakávajú, že uživateľom-definované objekty budú mať
taktiež jednu z troch rolí MVC[26].

Obr. 3.1: MVC architektúra.
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3.2.1

Model

Model objekty obaľujú dáta špecifické pre aplikáciu a definujú logiku a výpočty, ktoré s dátami pracujú. Model môže napríklad predstavovať postavu
v hre alebo kontakt v telefónnom zozname. Nemal by byť nijak ovplyvňovaný
objektami typu view. Používateľ môže dáta pomocou view vidieť, zmeny v dátach robí pomocou controlleru. Ak sa model zmení, informuje o tom príslušný
controller, ktorý aktualizuje view.

3.2.2

View

View objekty sú v aplikácii tie, ktoré používateľ vidí na displeji. Každý objekt vie, ako sa má vykresliť a ako reagovať na interakciu od používateľa. Ich
primárna úloha je zobrazovať informácie uložené v modeli. Napriek tomu sú
od modelu v MVC oddelené objektami typu controller. Pretože sú nezávislé
od modelu, dajú sa znovupoužiť v ďalších aplikáciách. UIKit definuje mnoho
view prvkov a poskytuje možnosť ako si nadefinovať ďalšie. View komunikuje
s modelom cez controller a informuje ho o vykonaných zmenách.

3.2.3

Controller

Controller vystupuje v MVC ako prostredník medzi objektami typu view a objektami modelu. View ho teda informujú ako je potrebné upraviť model a ten
zas informuje controller ako treba zobraziť view. Controller typicky spravuje
nastavenia aplikácie a životný cyklus ostatných objektov.

3.3

Proces prihlasovania

Podľa zadania má mať používateľ možnosť sa do aplikácie prihlásiť pomocou
svojho Facebook profilu. To je pomerne bežná záležitosť a Facebook na to má
pripravenú službu vo svojom SDK. Aplikácia však využíva aj služby Google
Firebase a tie taktiež potrebujú prihlásenie. Umožniť využívanie funkcií Firebase bez prihlásenia nie je rozumné riešenie, takže je potreba prihlásenia
do oboch služieb skoordinovať, aby sa používateľ nemusel prihlasovať dvakrát.
Firebase oficiálne podporuje prihlasovanie do svojich služieb pomocou účtov
od viacerých poskytovateľov identity, medzi ktorými je aj Facebook. Vďaka
tomu je implementácia jednoduchšia, prihlasovanie akurát bude musieť prebehnúť v dvoch krokoch. Pre prihlásenie do Google Firebase pomocou účtu
z Facebooku je potrebné získať OAuth token. OAuth je otvorený protokol navrhnutý pre bezpečnú autentizáciu. Vďaka tomu je prihlásenie veľmi pohodlné
a pokiaľ má používateľ nainštalovanú aplikáciu Facebook alebo je prihlásený
so svojim Facebook účtom v internetovom prehliadači, stačí pri prihlasovaní
potvrdiť prístup pre aplikáciu. V opačnom prípade bude užívateľ požiadaný
o zadaní svojich prihlasovacích údajov. Okrem tokenu získa aplikácia základné
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údaje ako meno, priezvisko a profilovú fotku používateľa, takže tieto údaje už
zadávať nemusí.
Aplikácia

Firebase
Authentication

Facebook API

Cloud Firestore

requestToken(with: credentials)

alt
[valid credentials,
no error]
FBSDKAccessToken
login(with: FBSDKAccessToken)
userID
loadUser(id: userID)
userData

[error]

badCredentialsError

displayErrorMessage

Obr. 3.2: Sekvenčný diagram procesu prihlasovania.

3.4

Systém prezencie používateľov

Hlavná funkcionalita implementovanej aplikácie vyžaduje synchronizovaný zoznam aktuálne prihlásených používateľov. To je za normálnych okolností pomerne jednoduchá záležitosť - pri prihlásení sa aktualizuje status na online a
pri odhlásení je zas aktualizovaný na offline. Môže sa však stať, že v priebehu
požívania aplikácie užívateľ stratí internetové pripojenie. Vtedy nebude možné
z aplikácie poslať požiadavku na zmenu statusu. Je potrebné sledovať pripojenie k databáze a v okamihu straty pripojenia automaticky nastaviť offline status. Cloud Firestore to, aspon zatiaľ, nepodporuje, preto bude potrebné použiť
Firebase Realtime databázu spolu s Cloud Functions. Realtime databáza podporuje volanie funkcie onDisconnect. Znamená to, že pri prihlásení používateľa
klient, čiže mobilná aplikácia, registruje na server callback, ktorý sa zavolá,
ak tento klient stratí pripojenie k databáze. Realtime databáza má uložené
unikátne identifikátory každého používateľa, ktorý sa do aplikácie prihlásil a
k nemu len jednu hodnotu - status, online alebo offline. Pri prihlásení sa status nastaví na online a pri strate spojenia alebo manuálnom nastavení statusu
na odpojený sa zas nastaví na offline. Funkcia nasadená do Cloud Functions
sleduje zmenu týchto hodnôt a v prípade, že je novonastavená hodnota offline,
nastaví túto hodnotu pre daného používateľa aj v úložisku Firestore, odkiaľ
aplikácia čerpá informácie o pužívateľoch. Takýmto spôsobom je zaručené, že
v každom okamihu je zoznam prihlásených používteľov synchronizovaný.
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Realtime
Databáza

Aplikácia

Cloud Firestore

Cloud Functions

login()
setOnlineStatus()

disconnect

setStatus(status)

setStatus('ofﬂine')
onDisconnect()
setStatus('ofﬂine')

Obr. 3.3: Sekvenčný diagram systému prezencie používateľov.

3.5

Hodnotenie používateľov

Po dohodnutom stretnutí, je možné používateľa ohodnotiť. Podľa kvality stráveného času s ním, je možné mu priradiť 1 až 10 bodov. Ostatní používatelia
potom budú mať lepšiu predstavu o tom, či je takéto stretnutie vhodné. Jeden
spôsob, ako udržovať hodnotenie aktualizované, je pri každom prístupe do používateľovho profilu ho prepočítavať. Je však jasné, že to je veľmi neefektívne.
Preto nasadím do Cloud Functions druhú funkciu, ktorá bude sledovať zmeny
v podkolekcii ratings. Pri každom pridaní nového hodnotenia, prepočíta nový
priemer a túto hodnotu zapíše do údajov vo Firestore. Aplikácia potom sleduje
zmeny tohto priemeru, takže pri každej aktualizácii môže hodnotenie upraviť.
Okrem toho je pri hodnotení ešte jeden problém. Cloud Firestore umožňuje
k jednému dokumentu prístup maximálne raz za približne sekundu. Ak by aplikáciu využívalo viac ľudí, môže sa stať, že jedného užívateľa budú chcieť naraz
ohodnotiť viacerí, čo by sa nemuselo podariť. Preto som podkolekciu ratings
rozdelil na viac častí - shardov, takže pri hodnotení sa vyberie náhodný shard
a do tohto sa hodnotenie zapíše, čo zníži pravdepodobnosť neúspechu. Ak sa
napriek tomu trafia dve hodnotenia naraz do rovnakého shardu, jedno hodnotenie bude musieť požiadavku zopakovať, čo však užívateľ nepostrehne. Rozdelenie hodnotení na shardy trochu spomalí prepočítavanie priemeru, preto
som na začiatok zvolil malý počet shardov - 5. Pre začiatok je to viac než
postačujúce.
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Aplikácia

Cloud Firestore
rate(user)

Cloud Functions
rating added

onRatingChanged()
updateRating(for: user)

Obr. 3.4: Sekvenčný diagram procesu hodnotenia používateľa.

3.6

GeoHash

Základná funkcionalita aplikácie je postavená na interakcii s ľuďmi z blízkeho
okolia. Aby to mohlo byť dosiahnuté je potrebné ukladať aktuálnu polohu a
tú potom porovnávať. Ak je aktuálne prihlásených veľa používateľov môže to
trvať príliš dlho a preto je nutné využiť niečo lepšie ako čistú zemepisnú dĺžku
a šírku. Riešením tohto problému môže byť napríklad GeoHash.
GeoHash je kódovací systém pre geografické polohy vyvinutý Gustavom
Niemeyerom, ktorý kóduje súradnice do krátkych reťazcov. Prvýkrát ho predstavil na svojom blogu[27] a zverejnil ako voľné dielo. Princíp kódovania je
veľmi jednoduchý. Súradnicový systém sa postupne rozdeľuje na polovice striedavo vertikálna a horizontálne. Jednu polovicu predstavuje nulový bit, druhú
jednotkový. Takto zakódovaná poloha s dĺžkou geohashe 1 je samozrejme veľmi
nepresná. Konkrétne predstavuje ľubovoľný bod na danej polovici zemegule.
Ak chceme presnejšiu polohu musíme v tomto postupe pokračovať. Takto je
celá plocha Zeme rozdelená do mriežky. Čím je hash dlhší, tým sú políčka
mriežky menšie a tým je presnoť zakódovanej súradnice väčšia. Týmto sa ale
algoritmus kódovania nekončí, binárna reprezentácia by nebola veľmi prívetivá ale hlavne príliš dlhá. Bity sa preto zakódujú base32 kódovaním. Takto
vzniknutý reťazec čísel a písmen je geohash a pri dĺžke 8 znakov je odchýlka
± 19 metrov.
V čom tkvie sila GeoHashu je porovnávanie dvoch súradníc. Z princípu
kódovaniu vyplýva, že čím dlhší spoločný prefix majú dve hashe, tým sú takto
zakódované polohy bližšie pri sebe. Takéto porovnávanie je oveľa rýchlejšie ako
počítanie vzdialeností každých dvoch súradníc. Porovnávanie geohashí nie je
však úplne také primitívne jednoduché ako sa zdá. Môže nastať situácia, že
sú porovnávané polohy veľmi blízko seba, ale napriek tomu sa nachádzajú
v iných políčkach mriežky. Kvôli tomu nestačí len naivne porovnávať prefixy
hashí. Algoritmy, ktoré pracujú s geohashom s tým počítajú a sú pripravené
tak, aby dokázali pre každé políčko vypočítať hash 8 susedných polí.
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Obr. 3.5: Postup kódovania geografickej polohy pomocou GeoHash.[1]
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Kapitola

Testovanie
4.1

QA testovanie

Zvyčajne je testovanie aplikácie v priebehu vývoja úlohou QA testerov. V tomto
prípade samozrejme testerov nemám takže overenie funkčnosti aj UI bolo mojou úlohou. V celom priebehu vývoja som aplikáciu testoval na vlastnom zariadení iPhone XS so systémom iOS 12.2 a zároveň v simulátore iPhone SE
so verziou iOS 11.0 aj 12.0. Zámerne som vybral simulátor tohto zariadenia,
pretože má zo všetkých dostupných zariadení najmenší displej, mohol som tak
skontrolovať, že UI sa aj na tomto zariadení zobrazuje správne. Najdôležitejšie
však bolo overiť, že z bakendu prichádzajú správne dáta, a že sa správne údaje
zobrazujú. Vďaka perfektným debuggovacím nástrojom v Xcode IDE a logom
zo služby Google Firebase mi to bolo značne uľahčené a opravenie každej
chyby bolo vzhľadom na MVC architektúru pomerne rýchle. Avšak kvalitné
testovanie je dlhý a náročný proces, ktorý pokračuje aj po nasadení aplikácie.
Preto nemôžem zaručiť, že aplikácie už neobsahuje žiadne chyby, no všetky
objavené sa mi podarilo opraviť.

4.2

Testovanie použiteľnosti

Predtým než aplikáciu začne používať široká verejnosť, je dôležité vykonať
test použiteľnosti. Ten vykonávajú vybraní užívatelia, ktorí spadajú do cieľovej skupiny, na ktorú je aplikácia zameraná. Cieľom testu použiteľnosti je
identifikovať možné problémy pri používaní, získať kvantitatívne a kvalitatívne
údaje a zistiť ako sú užívatelia s aplikáciou spokojní. Test typicky pozostáva
z niekoľkých úloh, ktoré musia testeri splniť. Aby bol test efektívny, je dôležité vymyslieť vhodné scenáre pre úlohy. Mali by pokrývať väčšinu funkcií
aplikácie. Vývojári sledujú priebeh testovania, správanie užívateľov a zaznamenávajú poznámky. Do priebehu testov by sa zapájať nemali a niekedy je
dokonca vhodné, aby neboli ani v tej istej miestnosti ako testovaní užívatelia.
Testeri sú vtedy umiestnení do špeciálne navrhnutých testovacích laboratórií,
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vybavených audiovizuálnymi nahrávacími zariadeniami. Vďaka tomu je možné
zvýšiť autenticitu reálneho používania, čo môže ovplyvniť priebeh testov. Po
dokončení všetkých testov sa záznamy analyzujú a vyhodnotia.[28]
Keďže aplikácia predpokladá viac používateľov, pred začatím testovania
bolo potrebné pripraviť testovacie údaje. Do cloudového úložiska boli nahraté
fiktívne údaje virtuálnych užívateľov. Dôležité bolo hlavne nastaviť ich status
na online a zvoliť vhodnú vzdialenosť tak, aby ich bolo možné v aplikácii
vidieť. Potom už nič nebránilo vykonaniu testov.

4.2.1

Testovacie úlohy

• Úloha 1 Prihláste sa do aplikácie. (Keďže aplikácia je stále vo vývoji a
nie je dostupná pre verejnosť, každému testerovi sú poskytnuté prihlasovacie údaje testovacích účtov.)
• Úloha 2 Prvýkrát ste sa prihlásili do aplikácie. Ako prvý krok je vhodné
nastaviť si údaje v profile. Zmeňte ľubovoľne text svojho povolania a
nastavte si svoje jazyky na slovenčinu a češtinu.
• Úloha 3 Predtým než sa pustíme do hľadania zaujímavých ľudí je dobré
nastaviť si ešte profilové polia, ktoré vyjadrujú užívateľove záujmy. Pridajte nové pole s nadpisom FIT a ľubovoľným textom, potom vymažte
uvítacie pole.
• Úloha 4 Profil je nastavený, môžeme sa pustiť do hľadania. V zozname
používateľov nájdite užívateľov, ktorých tiež zaujíma FIT.
• Úloha 5 Používateľ Betty Qinsky vás vôbec nezaujíma a nechcete aby
vám ho aplikácia zobrazovala, zablokujte ho.
• Úloha 6 Rozmysleli ste si to a nechcete mať nikoho zablokovaného.
Odblokujte zablokovaných používateľov.
• Úloha 7 Ste v kancelárii a chystáte sa na obed. Kancelária je situovaná
na nábreží ale most cez rieku je tento týždeň uzavretý. Zistite preto na
mape, ktorí užívatelia sú pre vás dostupní a zobrazte profil niektorého
z nich.
• Úloha 8 Stále ste nedostali žiadnu pozvánku. Skúste preto zmeniť status
na PLATÍM, mohlo by to zvýšiť záujem ostatných užívateľov.
• Úloha 9 Zatiaľ čo čakáte na pozvánky, chcete skontrolovať, či je v okolí
niekto s podobnými záujmami. Prejdite používateľov v chytrej ponuke
a pošlite pozvánku aspoň jednému z nich.
• Úloha 10 Zmeniť status sa oplatilo. Prišli dve pozvánky. Podľa ľubovôle
jednu odmietnite a druhú príjmite.
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• Úloha 11 Vrátili ste sa zo stretnutia. Aby ste pomohli ostatným užívateľom pri ďalšom výbere, ohodnoťte používateľa najlepším hodnotením.

4.2.2

Testeri

• Tester A
– 28-ročná lekárka
– iPhone 6s, iOS 12.2
– Zo sociálnych aplikácii používa Facebook a Instagram, myšlienka
mojej aplikácie sa jej páči, no asi by ju nevyužívala vzhľadom na
povahu vykonávanej profesie.
• Tester B
– 24-ročný programátor
– iPhone 5s, iOS 12.2
– Používa Facebook a Tinder, novú aplikáciu by určite vyskúšal.
• Tester C
– 27-ročná programátorka
– iPhone SE, iOS 12.2
– Používa len Facebook, nápad novej aplikácie ju zaujal a asi by ju
vyskúšala.
• Tester D
– 33-ročný projektový manažér
– iPhone X, iOS 12.2
– Vyskúšal mnoho rôznych sociálnych aplikácií a určite by vyskúšal
aj moju.
• Tester E
– 25-ročný grafik
– iPhone X, iOS 12.2
– Používa Tinder, Facebook, Instagram, nevie či by vyskúšal moju
aplikáciu.
Pri vyberaní testerov som sa zameral hlavne na to, aby mali skúsenosti
s používaním mobilného zariadenia so systémom iOS. Rôznorodosť povolaní
nie je perfektná, ale vzhľadom na to, v akých okruhoch sa pohybujem sa mi
nepodarilo vybrať lepšiu vzorku. Ako vidieť na tejto, i keď malej, vzroke,
napriek odlišne starým modelom telefónov používajú všetci najnovšiu podporovanú verziu operačného systému, čo je veľká výhoda platformy iOS oproti
Androidu.
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4.2.3

Výsledky testovania

V nasledujúcich riadkoch zhrniem výsledky z testovania osobitne pre každú
úlohu. Popíšem aké bolo zamýšlané riešenie a ako postupovali testeri.
• Úloha 1 Prihláste sa do aplikácie.
Zamýšlané riešenie: Stlačiť tlačítko Sign in with Facebook a postupne
plniť pokyny zobrazované na displeji (zadanie prihlasovacích údajov a
potvrdenie).
Riešenie testerov: Na začiatok jednoduchá úloha, ktorá nemohla nijak zaskočiť testovaních užívateľov. Tento štýl prihlasovania im je dobre
známy aj z iných aplikácií.
• Úloha 2 Prvýkrát ste sa prihlásili do aplikácie. Ako prvý krok je vhodné
nastaviť si údaje v profile. Zmeňte ľubovoľne text svojho povolania a
nastavte si svoje jazyky na slovenčinu a češtinu.
Zamýšlané riešenie: Prepnúť na záložku s profilom, pomocou tlačítka
Edit sa vyvolá dialóg na zmenu požadovaných údajov. Voľba jazyka sa
dotykom zapne/vypne a potvrdí tlačítkom Confirm.
Riešenie testerov: Riešenie prebehlo bez väčších problémov, jeden tester zabudol odznačiť prednastavený anglický jazyk, ale ako sám priznal,
bolo to zavinené jeho nepozornosťou.
Poznámky: Jeden tester sa snažil potvrdiť dialóg s prázdnym textom
pre položku povolanie. To je v aplikácii ošetrené a používateľovi dané
najavo pomocou dotykovej odozvy za sprievodu krátkej animácie, čo
užívateľ ocenil.
• Úloha 3 Predtým než sa pustíme do hľadania zaujímavých ľudí je dobré
nastaviť si ešte profilové polia, ktoré vyjadrujú užívateľove záujmy. Pridajte nové pole s nadpisom FIT a ľubovoľným textom, potom vymažte
uvítacie pole.
Zamýšlané riešenie: Pole sa vymaže dlhým podržaním nad jeho obsahom. Z vyvolaného dialógu je potreba potvrdiť voľbu o vymazaní. Potom
tlačítkom Add new field sa vyvolá dialóg pre pridanie nového poľa. Je potrebné vyplniť nadpis a text, nadpis je možné vyplniť stlačením tlačítka
jedného z navrhovaných nadpisov.
Riešenie testerov: Chvíľu trvalo kým niektorí prišli na to, že pole
sa vymaže gestom dlhé podržanie. Okrem toho prebehlo riešenie v poriadku.
Poznámky: Pár testerov taktiež zmiatla ponuka navrhovaných nadpisov, mysleli si, že si musia vybrať len z nich.
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• Úloha 4 Profil je nastavený, môžeme sa pustiť do hľadania. V zozname
používateľov nájdite užívateľov, ktorých tiež zaujíma FIT.
Zamýšlané riešenie: Prepnúť na záložku so zoznamom používateľov
a do vyhľadávacieho poľa napísať FIT. Slider posunúť na maximálnu
hodnotu, aby sa zobrazili všetci používatelia z okolia.
Riešenie testerov: Všetci testeri túto úlohu riešili v podstate správne,
no niektorí nepochopili správne zadanie. Buď vyhľadali používateľov zo
zoznamu manuálne, alebo zabudli posunúť slider na maximálnu hodnotu,
čo však nie je nutne chyba.
Poznámky: Drobné nedorozumenie nastalo kvôli nie najlepšie sformulovanému zadaniu úlohy.
• Úloha 5 Používateľ Betty Qinsky vás vôbec nezaujíma a nechcete aby
vám ho aplikácia zobrazovala, zablokujte ho.
Zamýšlané riešenie: Zo zoznamu používateľov vybrať toho s menom
Betty Qinsky a stlačením zobraziť jeho profil. Tlačítkom more sa vyvolá
dialóg. Z neho potom vybrať možnosť block user a zas potvrdiť.
Riešenie testerov: S plnením tejto úlohy užívatelia nemali žiadne problémy.
• Úloha 6 Rozmysleli ste si to a nechcete mať nikoho zablokovaného.
Odblokujte zablokovaných používateľov.
Zamýšlané riešenie: Prepnúť naspäť na záložku s profilom a tam vybrať sekciu blocked. Stlačiť tlačitko unblock alebo stlačiť tlačítko s menom používateľa, čím sa zobrazí jeho profil, tam zvoliť tlačítko more a
z nasledujúcej ponuky tentokrát unblock user.
Riešenie testerov: Väčšina si z predchádzajúcich úloh pamätala, že
na záložke s profilom je sekcia blocked, takže nemala problém s plnením
úlohy. Jeden testovaný subjekt si to však nezapamätal a najprv sa snažil
nájsť zablokovaného používateľa v zozname. Tam však logicky nebol a
tak sa nakoniec dopátral k správnemu riešeniu.
• Úloha 7 Ste v kancelárii a chystáte sa na obed. Kancelária je situovaná
na nábreží ale most cez rieku je tento týždeň uzavretý. Zistite preto na
mape, ktorí užívatelia sú pre vás dostupní a zobrazte profil niektorého
z nich.
Zamýšlané riešenie: Prepnúť na záložku s mapou, zobrazia sa ikony
blízkych používateľov. Dotykom hociktorej z nich sa zobrazí malé okno
s menom a tlačítkom Show me profile. Zvolením tohto tlačítka sa zobrazí
jeho profil a tým je táto úloha splnená.
Riešenie testerov: Aplikácia používa natívne mapy so štandardnou
funkcionalitou a preto s touto úlohou nemal nikto problém. Všetkým
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bolo jasné, že bodka v strede mapy je ich poloha a že stlačením ikony
používateľa sa vyvolá nejaká akcia.
Poznámky: Mapa ukazovala skutočnú polohu a tá nebola na nábreží.
Išlo však len o to motivovať užívateľa použiť záložku mapy a otestovať
ho, či dokáže zobraziť profily používateľov.
• Úloha 8 Stále ste nedostali žiadnu pozvánku. Skúste preto zmeniť status
na PLATÍM, mohlo by to zvýšiť záujem ostatných užívateľov.
Zamýšlané riešenie: Status je jeden z kľúčových prvkov aplikácie a
je možné ho zmeniť z akejkoľvek záložky. Stlačením baru s aktuálnym
statusom sa vyvolá ponuka možných statusov. Z nej sa stlačením jedného
z tlačidiel statusov nastaví vybraný status.
Riešenie testerov: Jednoduchá úloha, ktorá nikomu nerobila problémy.
• Úloha 9 Zatiaľ čo čakáte na pozvánky, chcete skontrolovať, či je v okolí
niekto s podobnými záujmami. Prejdite používateľov v chytrej ponuke
a pošlite pozvánku aspoň jednému z nich.
Zamýšlané riešenie: Prepnúť na záložku kariet a z nej vybrať sekciu smart. Podľa ľubovôle karty používateľov odsunúť naľavo či napravo
podľa želanej akcie.
Riešenie testerov: Niektorí princíp s kartami poznali z iných aplikácií
takže nemali žiaden problém so splnením úlohy. Ostatní, ktorí sa s ním
stretli prvýkrát veľmi rýchlo zistili ako funguje a taktiež nemali problém
s vyriešením.
Poznámky: Niektorých zaujímalo, aký je rozdiel medzi sekciami all a
smart, keďže na prvý pohľad vyzerajú rovnako. Pochopili však, že majú
zvoliť pre splnenie úlohy sekciu smart.
• Úloha 10 Zmeniť status sa oplatilo. Prišli dve pozvánky. Podľa ľubovôle
jednu odmietnite a druhú príjmite.
Zamýšlané riešenie: Na status bare sa zobrazilo červené koliesko s číslom 2, označujúce 2 obrdžané pozvánky. Stlačením status baru sa vysunie ponuka a zobrazia sa detaily pozvánok - status používateľa, meno
a správa. Posunutím doľava sa pozvanie odmietne, na opačnú stranu
prijme.
Riešenie testerov: Jeden z testerov si nevšimol okamžite ikony oznamujúcej prijaté pozvánky. Všetci ale správne pochopili, že sa asi niečo
objavilo v status bare a otvorili dotykom panel. Stlačením jednotlivých
riadkov (pozvánok) v tabuľke sa snažili otvoriť detaily pozvánky, resp.
vykonať požadovanú akciu, avšak bez úspechu, keďže toto gesto otvorí
profil používateľa, ktorý pozvánku poslal. Dvom používateľom sa bez
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pomôcky vôbec nepodarilo zistiť, že je potrebné potiahnuť pozvánky na
stranu pre prevedenie akcie, ostatním to trvalo nejaký čas.
Poznámky: Gesto posunutia riadku tabuľky je štandardne v aplikáciách naprieč celým iOS. Napriek tomu neboli všetci používatelia schopní
identifikovať, že práve pomocou tohto gesta splnia úlohu. Taktiež nebolo
všetkým okamžite jasné, čo symbolizuje malá ikona pred menom užívateľa na pozvánke (jeho status), aj keď po cvhíli zamyslenia na to prišli.
• Úloha 11 Vrátili ste sa zo stretnutia. Aby ste pomohli ostatným užívateľom pri ďalšom výbere, ohodnoťte používateľa najlepším hodnotením.
Zamýšlané riešenie: Prepnúť na záložku profilu a vybrať sekciu history. Stlačiť tlačítko rate pri používateľovi, ktorého chcem ohodnotiť.
Zobrazí sa slider s požiadavkou o ohodnotenie užívateľa. Sliderom vybrať požadovanú hodnotu (10) a potvrdiť tlačítkom confirm.
Riešenie testerov: Jeden používateľ sa snažil nájsť akciu hodnotenia
cez profil užívateľa a dialóg vyvolaný cez tlačítko more. Po neúspechu
správne skúsil záložku profilu a dopátral sa k správnej možnosti. Ostatní
s tým nemali problém, a aj keď si neboli istí, intuitívne zamierili do
záložky profilu, pretože si z predchádzajúcich úloh pamätali, že tam je
nejaká záložka, ktorú nepoužili. S vybraním najlepšieho hodnotenia boli
drobné pochybnosti no nakoniec ho zvolili všetci správne.
Poznámky: Úloha bola schválne sformulovaná tak, aby museli užívatelia premýšľať, ktoré hodnotenie majú vybrať. Vďaka tomu bolo odhalené,
že to nie je úplne jasné a testovaní užívatelia uvažovali, či je to hodnotenie ako v škole (1 najlepšie) alebo bodové (10 najlepšie). Po zamyslení
sa, vzhľadom na fakt, že možné hodnoty sú v interval 1-10 všetci správne
zhodnotili, že to nebude školské hodnotenie a najlepšie je 10.
Po vykonaní všetkých testovacích úloh bol každý tester požiadaný o zodpovedanie krátkych otázok týkajúcich sa aplikácie a jej testovania. Dotazník
obsahoval nasledujúce otázky, pri každej je zhrnutie odpovedí:
1. Mali ste nejaké problémy pri plnení úloh? - Drobné nedorozumenie
nastalo pri plnení úlohy č. 4, ale všetci testovaní sa zhodli na tom, že
najväčší problém mali s úlohou číslo 10. Niektorým to trvalo dlhšie, kým
prišli na to, ako pozvánku prijať či odmietnuť. Drobné problémy boli aj
s odstránením existujúceho poľa z profilu. Aj keď to nebolo okamžite,
úlohu nakoniec všetci zvládli, keďže gesto dlhého podržania sa naprieč
systémom vyskytuje pomerne často.
2. Aký je váš názor na UI aplikácie? Je prehľadné? Prekážalo vám
na ňom niečo? - Všeobecne sa dá povedať, že UI hodnotili veľmi pozitívne, prišlo im moderné a jednoduché, jeden z testerov vyjadril názor,
že vyzerá profesionálne, akoby sa mu venoval nejaký odborník. Taktiež
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ocenili vhodne použitú dotykovú odozvu, ktorá naozaj dokáže vylepšiť
zážitok z používania aplikácie. Najväčšiu kritiku získal prehľad pozvánok a indikátor statusu na profile používateľa. Väčšine testerov nebolo
vôbec jasné, že akcie pre jednotlivé pozvánky sa prevedú potiahnutím
doľava alebo doprava. Indikátor statusu, ako tenký horizontálny pás pod
fotografiou používateľa si niektorí nevšimli. Taktiež to, že farba horného
baru značí status si neuvedomili pokiaľ ho nezmenili.
3. Aký je váš názor na funkcie aplikácie? Mali ste pocit, že sú
niektoré zbytočné, alebo naopak vám nejaké chýbali? - Veľmi
pozitívne hodnotili záložku kariet, inšpirovanú aplikáciou Tinder. Tí,
ktorí Tinder používali potvrdili, že je to pohodlný spôsob ako prechádzať
používateľov, ostatných, ktorí s tým skúsenosti nemali to taktiež zaujalo.
Niektorí nepochopili celkom zmysel dvoch rôznych statusov. Taktiež sa
zhodli na tom, že mapu by asi veľmi nevyužívali, ale niekedy sa môže
hodiť. Páčil sa im jednoduchý štýl profilu s poliami. Jednoznačne by
privítali možnosť notifikácií a možno pokročilejšieho vyhľadávania, na
základe pohlavia, jazykov a podobne. Zhodli sa tiež na tom, že zasielanie
a zobrazovanie pozvánok by vylepšili. Nevedeli povedať ako konkrétne,
maximálne, že by asi pre ne vyhradili osobitnú záložku.
4. Aký je váš názor teraz, po vyskúšaní aplikácie? Vyskúšali by
ste ju v ostrej prevádzke? - Odpovede na túto otázku boli v podstate
identické ako pred začatím testovania, teda pozitívne. Veľmi ma potešil
záujem a povzbudil ma do ďalšieho vylepšovania aplikácie.

4.2.4

Zhodnotenie výsledkov

Vzhľadom na veľmi obmedzený počet testerov je dôležité venovať každému
náznaku problému väčšiu pozornosť, pretože je pravdepodobné, že ak mal
problém jeden z piatich testerov, budú mať ten istý problém aj ďalší používatelia. Prvá úloha, s ktorou mali testeri nejaké problémy bola úloha č. 3.
Nebolo jasné, ako sa vymazávajú polia. Pre túto akciu som zvolil dlhé podržanie, čo je štandardne používané gesto v iOS, akurát to často nie je jasné, že
toto gesto je implementované, pokiaľ ho užívateľ nevyskúša. Preto som zvolil
ako optimálne riešenie pridať do uvítacieho poľa stručnú pomôcku o tom, ako
sa polia vymazávajú. Stačí užívateľa oboznámiť ako na to a nabudúce s tým
nebude mať problém.
Ďalším problémom, ktorý sa vďaka testom objavil, je nejasné hodnotenie.
Testovaní užívatelia si neboli istí, či je najlepšie hodnotenie 1 alebo 10. Našťastie sa to dá vyriešiť jednoduchým spôsobom. Na obrazovke hodnotenia je
mnoho voľného miesta, kam je možné umiestniť stručnú nápovedu k tomu, že
10 znamená najlepšie hodnotenie. Potom by mal byť proces hodnotenia úplne
jasný.
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Najväčší problém, ktorý testy odhalili je nejasné UI prijatých pozvánok.
Gestá potiahnutia sú síce pohodlné na používanie, ale vyžadujú pokročilejšiu
skúsenosť s iOS alebo veľkú dávku intuície, na ktorú sa nemožno spoliehať.
V tomto prípade textová nápoveda nie je vhodným riešením, a ani by sa do
súčasného UI nezmestila. Rozumnejšie by bolo nahradiť gestá posunutia na
stranu, dvoma tlačítkami - jedno pre každú akciu. Prijatie/odmietnutie je
možné znázorniť jednoduchými ikonami, ktoré by užívateli mali bezproblémovo rozpoznať.
Funkcionalitou, ktorá bude možno potrebovať väčšie prepracovanie je systém pozvánok. Vyplýva to z dotazníku, kde viacerí testeri vyjadrili názor, že
pozvánky by nejak vylepšili. Avšak predtým než môže byť navrhnutý a vypracovaný nový systém je dobré ten súčasný podrobnejšie otestovať a získať
odozvu od viacerých užívateľov.
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Záver
Výsledkom tejto práce je funkčná mobilná aplikácie pre operačný systém iOS
s funkcionalitou networkingu. Nadväzovanie nových kontaktov je možné pomocou dohadovania stretnutí s ostatnými používateľmi z blízkeho okolia, ktorí
majú tiež záujem o stretnutie. Všetky funkčné požiadavky zo zadania boli splnené, zvýšený dôraz bol kladený na kvalitné UI. Aplikácia k svojej funkčnosti
využíva služieb Facebook SDK a Google Firebase. V kapitolách sú postupne
popísané všetky fázy vývoja softwaru - analýza, návrh, implementácia aj testovanie. Od úplného začiatku vývoja sa počíta s reálnym nasadením aplikácie
do iOS AppStore, no keďže to zadanie nevyžadovalo, nebolo by rozumné sa
s vydaním unáhliť. Pred vydaním je lepšie aplikáciu podrobiť ďalšiemu detailnému testovaniu.
Pri špecifikácii aplikácie bol kladený dôraz na dobrú použiteľnosť. Myslím
si, že cieľ sa podarilo naplniť a aplikácia ponúka možnosť spoznať nových ľudí
jednoduchým a nezáväzným spôsobom. Existuje veľké množstvo aplikácií na
zoznamovanie, ale v drvivej väčšine sú zamerané na partnerské vzťahy. To
v podstate vylučuje určitú skupinu ľudí z cieľovej skupiny. Moja aplikácia
je vhodná pre úplne každého, kto rád využije čas pri obede na podnetnú
konverzáciu. Stačí zapnúť aplikáciu a za 5 minút už môžem byť na obede
s človekom, ktorého som nikdy nevidel, no tiež ho zaujímajú tajomstvá vesmíru
ako mňa.
Najväčším obmedzením je fakt, že je potrebné byť online a mať aplikáciu
zapnutú. Zo začiatku, keď bude aplikáciu používať menej ľudí, môže trvať
dlhšie, kým sa v okolí objavia ďalší používatelia. To môže niektorých ľudí
odradiť, pretože nebudú chcieť čakať. Dalo by sa to vyriešiť rôznymi spôsobmi,
ktoré by motivovali ľudí aplikáciu používať a nechať ju otvorenú aj dlhšie.
Napríklad by to mohlo byť zavedenie virtuálnej meny, ktorú by používatelia
získavali pokiaľ by boli pripojení vo svojom okolí sami. Túto menu by potom
mohli využiť na nejaký bonus alebo akciu v reštaurácii. S rastúcim počtom
používateľov by tento problém odpadol a nájdenie vhodného stretnutia by
naopak mohlo trvať veľmi krátku dobu.
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Záver
Vďaka tomuto projektu som sa presvedčil o dôležitosti všetkých fáz vývoja mobilnej aplikácie. Zlepšil som svoje schopnosti v oblastiach, ktorým sa
bežne ako programátor nevenujem - analýze, návrhu či testovaniu. Naučil som
sa pracovať s realtime databázou, ktorá má rozmanité použitie a určite ju
využijem vo svojej kariére.

Možnosti rozšírenia
Sociálne siete sú tvorené ich používateľmi a preto musí ich rozširovanie brať
v úvahu požiadavky týchto používateľov. Možnosti rozšírenia sú všeobecne
takmer neobmedzené, každý môže mať vlastnú predstavu, čo pridať alebo
upraviť aby mu aplikácia viac vyhovovala alebo bola prínosnejšia. Pri každom rozširovaní je ale veľmi dôležité pamätať na jednoduchosť pri používaní a
neprepĺňať aplikáciu zbytočnými funkciami. Predstavím preto tie najzaujímavejšie a najpravdepodobnejšie možnosti rozšírenia, nad ktorými som uvažoval
už v priebehu vývoja.

Ďalšie možnosti prihlásenia
Zadefinované bolo prihlásenie pomocou Facebooku, čo je pomerne bežná záležitosť viacerých aplikácií. Aj keď je používateľov Facebooku naozaj veľa,
predsa len to nie je každý a aj ten, kto taký účet má, nemusí chcieť poskytnúť svoje údaje aplikáciám tretých strán. Preto by bolo vhodné pridať ďalšiu
možnosť prihlásenia do aplikácie pomocou e-mailu alebo telefónneho čísla.

Push notifikácie
Notifikácie sú často používanou funkciou mobilných operačných systémov. Niekedy dokážu byť notifikácie dosť otravné, ale pri vhodnom použití táto funkcionalita veľmi vylepší používateľský zážitok z aplikácie. Pre moju aplikáciu si
viem predstaviť minimálne 2 možnosti využitia - upozornenie na prijaté pozvanie a upozornenie na novoprihláseného sledovaného používateľa. Obe možnosti
vysvetlím v dvoch scenároch. Aktuálne je pre používanie aplikácie nutné ju
mať zapnutú na popredí. Niekedy je ale pohodlnejšie rozoslať pozvánky zaujímavým ľuďom a potom čakať na prijatie niektorej z nich pri práci v inej
aplikácii. Ak niektorý používateľ prijme pozvanie, zobrazí sa notifikácia s jeho
menom a správou.
Druhý prípad súvisí s ďalším menším rozšírením - sledovaním iných používateľov. Priateliť sa alebo sledovať ostatných ľudí je klasická funkcia väčšiny
sociálnych sietí. V tomto prípade by mohla slúžiť k dvom účelom. Môže sa stať,
že v mojom okolí sa pravidelne vyskytuje osoba, ktorá je pre mňa zaujímavá a
rád by som sa s ňou zoznámil. Z nejakého dôvodu sa mi nedarí dohodnúť stretnutie tak ju začnem sledovať a nastavím si upozornenie, ktoré mi oznámi, že
sa tento používateľ prihlásil. To mi umožní mu ihneď poslať pozvanie. Druhý
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prípad, pre ktorý je sledovanie priateľov zaujímavé je doporučovací systém.
Ako vysvetlím nižšie, chytrú ponuku je možné rôzne vylepšiť a jedným zo
spôsobov je vedieť, kto koho sleduje, čiže kto je pre koho zaujímavý. Ak sa
mi páčilo stretnutie s používateľom, je pravdepodobné, že ma budú zaujímať
ľudia, ktorých sleduje.

Aplikácia pre Apple Watch
Hodinky sú pre mnoho Apple používateľov neodmysliteľnou súčasťou výbavy.
Slúžia ako predĺžená ruka telefónu, zobrazujú dôležité upozornenia a uľahčujú
vykonávanie jednoduchých úkonov. S každou ďalšou generáciou sa možnosti
využitia rozširujú. Aktuálna 4. generácia hodiniek umožňuje napríklad zobrazovať notifikácie, čo by sa skvele hodilo v spojení s push notifikáciami ako
som opísal v predchádzajúcom odseku. Keďže aplikácia kladie dôraz na jednoduchosť veľká časť dôležitých funkcií by bolo možné previesť priamo na
hodinkách ako napríklad prijímanie či odmietanie pozvánok, či chytrý prehľad používateľov. Aj preto si myslím, že aplikácia pre Apple Watch by bola
skvelým prídavkov pre moju aplikáciu.

Vylepšenie chytrej ponuky
V tejto chvíli je chytrá ponuka založená na tom, ako boli navrhnuté profily. Každý používateľ má možnosť vyjadriť svoje záľuby alebo oblasti záujmu
maximálne 7 heslami. Práve veľmi obmedzený počet núti používateľov použiť naozaj tie najdôležitejšie heslá. Na základe zhody v niektorom z hesiel sú
ponúkaní používatelia, ktorí sú potenciálne zaujímaví.
Ako som už písal, jedna možnosť vylepšenia tejto ponuky tkvie v znalosti
sledovaných používateľov. Ďalšou zaujímavou možnosťou by bolo použiť strojové učenie, z ktorého by bolo možné získať zaujímavé výsledky ako napríklad
ľudia, ktorých zaujíma programovanie, veľmi dobre hodnotia stretnutia s ľuďmi,
ktorí majú v profile heslo tanec. Z toho by mohli vzniknúť ďalšie zaujímavé
doporučenia na stretnutia s inšpiratívnymi ľudmi z iných odborov.

Reklama
Reklama v mobilných aplikáciách je trochu kontroverznou témou. Niektorí
používatelia stratia záujem v okamihu kedy uvidia prvú reklamu, na druhej
strane pre vývojárov je to jedna z možností ako speňažiť svoje úsilie. Najmä
pre aplikácie zadarmo je to dôležitý faktor. Ak by sa aplikácii naozaj dobre
darilo a používalo by ju veľa ľudí zvýšili by sa nároky na prevádzku - objem
prenesených dát, takže by bolo vhodné niekde získať prostriedky na fungovanie. Z vlastnej skúsenosti dobre viem, aká dokáže byť reklama v aplikáciách
otravná. Aby používatelia kvôli nej nestratili záujem, viem si reklamu predstaviť ako kartu, ktorá by sa raz za čas zobrazila medzi kartami ostatných
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Záver
používateľov. Ako druhá veľmi zaujímavá možnosť reklamy je spolupráca s reštauráciami. Na mape by sa okrem používateľov zobrazovali podniky, ktoré si
zaplatili reklamu. Reštaurácie by takto mohli ponúkať špeciálne akcie alebo
zobrazovať denné menu. Okrem peňažného výnosu by tým aplikácia získala
ďalšiu zaujímavú funkciu, ktorú by používatelia ocenili.

Technické vylepšenia
Aj keď sa pri vývoji moderných mobilných aplikácií kvôli výkonnému hardwaru veľmi neberie ohľad na optimalizáciu, časovú, či pamäťovú náročnosť,
ja osobne preferujem investovanie aspoň časti vývoja na optimalizáciu kódu.
Optimalizácia, ktorú by som určite chcel pri ďalšom vývoja aplikovať je znovupoužitie kariet, ktoré sa zobrazujú napríklad v chytrej ponuke. Momentálne
sa pri prevedení akcie karta odstráni z hierarchie a deinicializuje, každá nová
karta sa vytvára nanovo, čo je neefektívne. Podobne ako to je pri UITableView a UICollectionView, kde sa používa metóda dequeReusableCell, by
bolo možné držať v pamäti len pár kariet, ktoré by sa znovupoužívali, po prevedení akcie by sa nedeinicializovali, ale boli by pripravené na ďalšie využitie,
pri vytvorení novej karty.
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Zoznam použitých skratiek
APNS Apple Push-Notification Service
HI-FI High-fidelity (Vysoká presnosť)
HTTP Hypertext Transfer Protocol
IB Interface Builder
IDE Integrated Development Environment (Vývojové prostredie)
LO-FI Low-fidelity (Nízka presnosť)
MVC Model-View-Controller
OS Operating System (Operačný systém)
QA Quality Assurance (Overenie kvality)
SDK Software Development Kit (Sada vývojových nástrojov)
SQL Structured Query Language
UC Use Case (Prípad použitia)
UI User Interface (Používateľské rozhranie)
WYSISYG What You See Is What You Get (Čo vidís, to dostaneš - typ
editácie dokumentu)
XML Extensible Markup Language
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B. Diagramy

Prihlásenie cez
Facebook

Nastavenie proﬁlu

extend

Nastavenie statusu
Odhlásenie

Zobrazenie proﬁlu
extend

Zobrazenie statusu

Vyhľadanie
používateľov

extend

Zobrazenie zoznamu
používateľov v okolí

Zmena vzdialenosti,
v ktorej sa ukazujú
používatelia

extend

extend

Zobrazenie proﬁlu
používateľa

Používateľ

extend

extend

Zobrazenie
hodnotenia
používateľa

extend

Zobrazenie polohy
používateľov v okolí
na mape

Zaslanie ponuky
používateľovi

Zobrazenie histórie
stretnutí
extend
extend

Odmietnutie prijatej
ponuky

Prijatie ponuky

Chytrá ponuka

Ohodnotenie
používateľa

Blokovanie
používateľa

extend

Mobilná aplikácia Let's Eat

Obr. B.1: Diagram prípadov použitia.
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Odblokovanie
používateľa

Zobraziť
prihlasovaciu
obrazovku

Hľadanie
používateľov na
základe polí

Zmena polomeru
okolia zobrazovaných
používateľov

Nastavenie statusu

Prihlásenie
Zobrazenie zoznamu
používateľov

Zrušenie odoslanej
pozvánky

Zobrazenie statusu

Zobrazenie
odoslaných pozvánok

Záložka
zoznamu
používateľov

Odmietnutie
používateľa

Zobrazenie chytrej
ponuky

Záložka
chytrej ponuky

Zobrazenie aktuálnej
polohy prihláseného
užívateľa

Záložka mapy

Záložka proﬁlu

Zobrazenie polohy
používateľov v okolí
na mape

TabBar

Odhlásenie

Zobrazenie proﬁlu
prihláseného
používateľa

Zobrazenie prijatých
pozvánok

Pridanie nového poľa
do proﬁlu
Zobrazenie histórie
stretnutí
Odstránenie poľa z
proﬁlu

Odmietnutie
pozvánky

Prijatie pozvánky

Zobrazenie
blokovaných
používateľov
Hodnotenie
používateľov z
histórie

Upravenie proﬁlových
informácií

Odblokovanie
používateľa

Odoslanie pozvánky

Zobrazenie detailov
používateľovho
proﬁlu

Zablokovanie
používateľa

Tieto aktivitu umožňujú prístup z viacerých miest aplikácie. Pri
návrate je povolená len predchádzajúca akcia

Obr. B.2: Diagram aktivít.
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Aplikácia

Facebook SDK

Údaje sú
správne?
Užívateľ je
prihlásený?

nie

Stlačiť tlačítko
Sign in with
Facebook

Google Firebase

áno

nie

Vyplniť prihlasovacie
údaje na Facebook

áno

Poslať požiadavku na
prihlásenie

Prihlásenie
úspešné?

nie

áno

Zobraziť úvodnú obrazovku
prihláseného užívateľa

Stiahnutie údajov
úspešné?

Poslať požiadavku na
úžívateľove údaje

Zobraziť chybovú
hlášku

Obr. B.3: Diagram prihlasovania.
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áno

nie

Aplikácia

Google Firebase

Obdržaná pozvánka

Prijať pozvánku

Zobraziť hlásenie o
neúspechu

Požiadavka na
aktuálny status
užívateľa

Spracovanie
požiadavky

Užívateľ je stále
online?

nie

áno

Požiadavka na
kontrolu pozvánky

áno

Spracovanie
požiadavky

Užívateľ zrušil
pozvánku?

nie

Odoslať potvrdenie
užívateľovi

nie

Spracovanie
potvrdenia

Odoslanie prebehlo
bez problémov?

áno

Zobraziť hlásenie o
úspešnom dohodnutí
stretnutia

Obr. B.4: Diagram prijímania pozvánok.
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