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Povzetek
Varčevanje je postalo del sodobnega vsakdana, razmere na trgu in v gospodarstvu pa
potrošnike vse bolj silijo v varčevanje tudi pri vsakodnevnih nakupih. Da bi olajšali
primerjavo in izbiro cenejših izdelkov, smo se odločili potrošnikom s pomočjo sodobne
tehnologije ponuditi sistem za zajem in primerjavo cen izdelkov.
Cilj tega dela je bil raziskati področje mobilnih aplikacij in razvoj lastnega sistema za
primerjavo cen. Ugotovili smo, da je področje še precej neraziskano, in tako z razvojem
lastne aplikacije omogočili predstavitev ideje širši javnosti, hkrati pa postavili temelje za
nadaljnji razvoj.
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Abstract

Saving has become a part of modern everyday life, the situation on the market and in
economy is increasingly forcing consumers to save on everyday purchases as well. To
facilitate the comparison and selection of cheaper products, we decided to provide a
system for comparing prices of products using modern technology.
The goal of this work was to research the area of mobile applications and a development
of an own system for comparing prices. We found that the area is fairly unexplored, so the
development of our own application allowed a presentation of the idea to the general
public, while presenting the foundation for further development.
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1 UVOD
Dejstvo je, da tehnologija danes spremlja človeka skoraj na vsakem koraku in si življenja
brez marsikaterega produkta sodobne tehnologije ne moremo predstavljati. Tako večina
podjetij posluje s pomočjo strežnikov, ki nadzorujejo od poslovanja, financ, raznorazne
zaloge po skladiščih pa vse do prisotnosti na delu. Seveda pa je delovanje vseh teh
ločenih naprav velikokrat povezano v omrežje, bodisi lokalno bodisi so storitve na voljo
širnemu svetu preko interneta. Pred nekaj leti si interneta nismo mogli predstavljati brez
fizične povezave, ki vodi do naprave, kaj šele hitrosti, kot nam jih danes ponujajo mobilna
omrežja tretje (ponekod že četrte) generacije.
Seveda za dostop do interneta potrebujemo strojno opremo, ki je dostopna skoraj
vsakomur, saj ima po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2011, ki
zajemajo 646.867 gospodinjstev, kar 126.950 gospodinjstev dostop do interneta tudi
preko mobilnega telefona in podatkovne povezave tretje generacije (UMTS – Universal
Mobile Telecomunication System, HSDPA – High-Speed Downlink Packet Access), kar
predstavlja skoraj 20% vseh gospodinjstev [12].Z leti lahko pričakujemo znatno povečanje
te številke, saj je vedno več uporabnikov sodobnih pametnih mobilnih telefonov, ki
ponujajo popolnoma drugačno uporabniško izkušnjo v primerjavi s starimi mobilniki, prav
tako pa mobilni operaterji ponujajo vedno večjo količino mobilnih podatkov po vedno nižjih
cenah.
In prav navezava pametnih mobilnikov, mobilnega interneta in možnosti razvoja aplikacij
za sodobne telefone je bila povod za idejo, na podlagi katere je nastala magistrska
naloga.
Ob spoznanju, da so mobilne aplikacije trenutno na trgu zelo zanimive in iskane,in zaradi
osebnega zadovoljstva pri spoznavanju tega področja smo poizkusili najti področje, ki ga
ne pokriva nobena izmed znanih aplikacij,prav tako pa bi moralo področje biti zanimivo
čim širšemu krogu ljudi.
Ker po svetu trenutno vlada recesija, ki ljudi sili k varčevanju na vseh možnih področjih,
med drugim celo pri hrani, se nam je na um prikradla ideja o aplikaciji, ki bi ljudem na
enostaven in hiter način omogočala pregled cen artiklov po različnih trgovinah, ki večkrat
ponujajo identične ali zelo podobne artikle po precej različnih cenah. Ker gre tukaj za
nakupe, ki jih opravljamo skoraj vsakodnevno, lahko tudi prihranek nekaj evrov na nakup
mesečno pomeni prihranek v vrednosti kakšne položnice ali dveh, ki se v teh kriznih časih
še kako poznajo.
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Ker so trenutno v razcvetu tri večje mobilne platforme (Apple iOS, Android in Windows
Phone), na katerih slonijo sodobni mobilni telefoni, smo se morali odločiti, kateri nameniti
največ pozornosti. Glede na to, da smo kot primarni potencialni trg izbrali domači
slovenski trg, smo hitro ugotovili, da je trenutno najbolj popularna platforma Android.IOS
je prinas še nekoliko v zaostanku, bodisi zaradi cenovne dostopnosti bodisi zaradi
nekoliko zamujenega prihoda na slovenski trg. Naše ugotovitve potrjujejo tudi podatki
največjega slovenskega operaterja, ki je v mesecu septembru leta 2011 zabeležil okoli
šestkrat večje število mobilnih telefonov z operacijskim sistemom Android kot mobilnikov z
operacijskim sistemom iOS [24].
Namen tega magistrskega dela je bil torej razvoj aplikacije za mobilne telefone z
operacijskim sistemom Android, pri tem pa poskušati temelje nastaviti tako, da širitev na
druge platforme ne bi predstavljala prevelikih težav in bi lahko v sistem enostavno vključili
mobilnike z operacijskim sistemom iOS, Windows in ostale.
Da bi uporabnikom ponudili čimbolj enotne in aktualne podatke, smo si zamislili strežnik,
ki bi hranil podatke, le-ti pa bi bili uporabnikom dostopni s pomočjospletne storitve (web
service). S tem bitudi praktično in na enostaven način omogočili razširitev sistema na
uporabnike ostalih operacijskih sistemov, saj spletne storitve predstavljajo univerzalen
način posredovanja podatkov, neglede na odjemalca, ki mora le vedeti, kako podatke, ki
jih dobi od strežnika, prebrati in uporabiti.
S takšno rešitvijo precej razbremenimo končne odjemalce (v našem primeru mobilne
telefone), ki težje hranijo večje količine podatkov ter počasneje izvajajo marsikatere
kompleksnejše izračune. Razviti smo želeli aplikacijo, ki bo na mobilni napravi podatke
sprejemala in jih na enostaven in razumljiv način prikazala uporabnikom,hkrati pa jim
omogočila tudi vnos novih in aktualizacijo starih podatkov.
Pri razvoju smo se želeli primarno posvetiti funkcionalnosti in uporabnosti same aplikacije,
zato smo poskušali čimbolj olajšati delo uporabniku, samo implementacijo pa nastaviti
tako, da bo omogočala enostavno spreminjanje in dodajanje funkcionalnosti, ki bi si jih
kasneje zaželeli.
Čeprav se človek večkrat znajde v dilemi, ko v trgovini gleda artikel, ki naj bi bil v akciji, pa
ni siguren, če ni ravno pred nekaj dnevi videl isti artikel s še nižjo ceno, in bi pričakovali,
da takšne aplikacije že obstajajo, temu ni tako. Na slovenskem trgu sta sicer že nekaj
časa prisotni spletni strani prihraniprihrani.si in potrosnik.info, ki pa nekako nista zaživeli,
saj se pojavlja problem, da nam ti podatki niso dostopni ravno takrat, ko jih najbolj
potrebujemo ali pa tako iskanje kot podatki niso popolni, dovoljnatančni, večkrat pa jih za
določen artikel sploh ni. Na tuji trgih podobne aplikacijesicer obstajajo, ampak bodisi ne
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vsebujejo pomembnih funkcionalnosti (kot je na primer skeniranje črtne kode) bodisi niso
primerne za naš trg.
Skozi magistrsko nalogo bomo tako skušali predstaviti koncept sistema in njegov prototip,
ki bo na enostaven način in z minimalnimi stroški potrošnikom na skoraj vsakem koraku
omogočal vpogled v cene različnih artiklov po trgovinah v Sloveniji.
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2 OBSTOJEČE REŠITVE
Kot že omenjeno, primerjalniki cen že obstajajo tako v obliki internetnih strani kot v obliki
aplikacij, a po podrobnem pregledu hitro ugotovimo, da za slovenskega uporabnika prave
rešitve, ki bi zadovoljila vsaj osnovne potrebe, ni.
Ena izmed znanih aplikacij, ki omogočajo primerjavo cen, je Amazon Price Check, ki pa
ima kar nekaj pomanjkljivosti. Ena glavnih slabosti je, da so na voljo le cene, ki jih
najdemo na amazon.com,le-te pa ne vključujejo cen trgovin, ki bi bile zanimive za
slovenski trg. Prav tako so artikli, ki jih lahko vidimo, večinoma tehnične narave in ne
vključujejo artiklov prisotnih na slovenskem trgu, kar močno zmanjša uporabno vrednost.
Močno orodje predstavlja tudi Google Shopper, ki pa na žalost ni na voljo za slovenski trg,
zato ga nismo mogli niti preizkusiti niti ne moremo pričakovati artiklov slovenskega trga.
Preizkusili smo tudi RedLaser, ki obljublja veliko bazo artiklov in podobno funkcionalnost,
kot smo si jo zamislili mi. Glavna slabost, ki smo jo hitro odkrili, jekljub drugačnim
obljubam slaba baza artiklov, ki jih uporabljamo in kupujemo skoraj vsakodnevno. V ta
namen smo preizkusili 30 artiklov, ki smo jih našli doma, od katerih je aplikacija
prepoznala le dve kodi, od tega je bil en rezultat nepopoln, drugi pa je dal le peščico
podatkov.
Poleg omenjenih aplikacij poznamo še nekaj manj znanih aplikacij, kot so:
-

Barcode Hero (samo za iPhone in primarno za oceno izdelkov);

-

Barcode Scanner (primarno za skeniranje, ponuja le informacije iz Google product
search);

-

Consumer Reports Mobile Shopper 2012 (primarno za oceno artiklov, cena $4.99);

-

Goodzer (ni cen, samo ponudi najbližjo trgovino z iskanim artiklom, samo za
iPhone);

-

ShopSavvy (pomanjkanje podatkov za Slovenijo, bolj namenjeno online
trgovinam);

-

Smoopa (pomanjkanje podatkov za Slovenijo, primerjava cen z Amazon, Walmart,
Best Buy..., ni pa ostalih manjših in lokalnih trgovin);

-

SnapTell (samo za primerjavo DVD-jev, CD-jev in knjig, ni ravno primerjalnik, bolj
za hitrejše pridobivanje informacij iz drugih spletnih virov).

Za slovenski trg sicer obstajata spletna stran potrosnik.info, ki pa trenutno zajema manjšo
količino podatkov;ker gre za spletno stran,pa ni tako mobilna in ne omogoča iskanja po
črtnih kodah, ki unikatno identificirajo artikel (slika 2.1). Podobno nam ponuja
portalprihraniprihrani.si, kidelujenekoliko zapleteno, ne omogoča iskanja po črtni kodi,
4

kategorije pa so preveč razdelane in lahko hitro odvrnejo potencialnega uporabnika (slika
2.2).
Ugotovimo lahko, da slovenskim uporabnikom mobilnih telefonov zaenkrat ne moremo
ponuditi zanesljive aplikacije, ki bi omogočala enostavno in hitro primerjavo cen artiklov po
trgovinah.

Slika 2.1: Portal potrosnik.info

Slika 2.2: Portal prihraniprihrani.si
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3 OPERACIJSKI SISTEM ANDROID
Kot že omenjeno, smo se odločili našo aplikacijo najprej razviti na mobilni platformi
Android, ki trenutno na našem trgu kaže največji potencial. Mobilni telefoni s starejšimi
operacijskimi sistemi, kot sta Symbian in Windows Mobile, so zadnja leta močno v upadu,
mobilni telefoni Apple z operacijskim sistemom iOS pa na slovenskem trgu še niso toliko
razširjeni.Mobilniki z operacijskim sistemom Windows Phone zaenkrat še niso toliko
priljubljeni, saj je Microsoft nekoliko zamudil z izdajo novega operacijskega sistema in je
bilnekaj časa Android edini ter brez primerne konkurence.
Naše ugotovitve potrjujejo tudi podatki spletne strani statcounter.com, ki zajemajo tudi
deleže mobilnih operacijskih sistemov tako v Sloveniji (slika 3.1) kot na svetovne trgu
(slika 3.2).

70
60
50
40
30
20
10
0

Android

SymbianOS

iOS

Sony Ericsson

Samsung

Neznano

BlackBerry OS

Series 40

Ostali

Slika 3.1: Delež mobilnih OS v Sloveniji med 8.2009 in 8.2012 (vir:
http://gs.statcounter.com/#mobile_os-SI-monthly-200908-201208)
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3.1

Zgodovina operacijskega sistema Android

Da bi bolje razumeli, zakaj in kako je sploh operacijski sistem Android nastal, moramo
poznati njegovo zgodovino. Ime Android se je prvič pojavilo oktobra 2003, ko so Andy
Rubin, Rich Miner, Nick Sears in Chris White v Palo Alto-u ustanovili Android, Inc., za
katerega je bilo znano le, da delujejo na področju mobilne programske opreme. Nekoliko
več zanimanja je vzbudil Google, ko je avgusta 2005 prevzel podjetje Android, Inc. Takrat
se je začelo govoriti, da Google želi vstopiti na trg mobilnih telefonov s pomočjo Androida.
Tako je 5. novembra 2007 Open Handset Alliance predstavil svoj prvi produkt operacijski
sistem Android, ki je temeljil na Linux jedru verzije 2.6, cilj organizacije pa je bil razvoj
odprtih standardov za mobilne naprave.
Potrebno je bilo skoraj leto dni, da je 23. septembra 2008 prišlo do izida prvega mobilnega
telefona s prednameščenim operacijskim sistemom Android verzije 1.0 HTC Dream G1, ki
je pritegnil veliko pozornosti tako širše javnosti kot različnih proizvajalcev vseh vrst
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mobilnih naprav. V decembru istega leta se je Open Handset Alliance pridružilo dodatnih
14 podjetij tako, da je skupno število preseglo številko 40.
Nekaj mesecev po izidu prve verzije Android-a je prišla prva posodobitev, nato pa 30.
aprila 2009 verzija 1.5 – Cupcake, ki je precej izboljšala največje pomanjkljivosti prve
verzije. Dobili smo tudi nove mobilne telefone s prednameščenim operacijskim sistemom
Android – HTC Magic, Samsung Galaxy i7500, HTC Hero, HTC Tattoo in druge. Verzijo
1.5 je septembra 2009 nadomestila verzija 1.6 – Donut, mesec dni za njo pa verzija 2.0
Eclair, s katero se je začel Android širiti bolj, kot je kdorkoli pričakoval, in močno zasenčil
konkurenco. Konec leta 2009 se je delež operacijskega sistema Android na svetovnem
trgu že približal 5% in do izida verzije 2.2 – Froyo 20. maja 2010 že dosegel slabih 20%
trga. Hitra rast prodaje in veliko zanimanje je razvoj novih verzij le pospešilo, tako je
konec leta 2010 izšla verzija 2.3 – Gingerbread.
S pojavom tabličnih računalnikov se je odprlo novo za operacijske sisteme izredno
zanimivo področje, tako je maja 2011 izšla verzija 3.0 Honeycomb, ki je bila posebej
optimizirana za tablične računalnike in naprave z velikimi zasloni. Od tu naprej pa
operacijski sistem Android beleži močno rast naprav in trenutno vodi na celotnem
svetovnem trgu, 9. julija 2012 pa je bila izdana že verzija 4.1 – Jelly Bean[37].
Ker nas iz stališča razvijalcev programske opreme zanimajo bolj funkcionalnosti samega
operacijskega sistema, smo se odločili razvoj prikazati v tabeli (tabela 3.1).
Tabela 3.1: Razvoj operacijskega sistema Android

Verzija

Izid

Glavne lastnosti/prednosti

1.0

30.9.2008

Android Market, brskalnik za prikaz HTML in XHMTL spletnih
strani, podpora kameri brez možnosti dodatnih nastavitev,
dostop do POP3, IMAP4 in SMTP poštnih strežnikov,
sinhronizacija kontaktov in koledarja z Google računom, SMS
in MMS podpora, bluetooth in Wi-Fi podpora, statusna
vrstica...

1.1

9.2.2009

Manjši popravki napak prve verzije, možnost shranjevanja
priponk v sporočilih...

1.5

30.4.2009

Jedro 2.6.27, podpora third-party virtualnim tipkovnicam,
Widget-i na namizju, snemanje videov, animirani prehodi na
zaslonu,

dodano

avtomatsko

spreminjanje

orientacije,

nalaganje videov na YouTube in slik na Picasa...
1.6

15.9.2009

Jedro 2.6.29, iskanje tudi po zaznamkih, kontaktih in internetu,
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omogočen prikaz rezultatov iskanja tudi razvijalcem, izboljšano
delovanje celotne galerije, kamere in fotoaparata, podpora
WVGA zaslonom...
2.0/2.1

26.10.2009

Možnost večračunov za sinhronizacijo, podpora bluetooth 2.1,
iskanje po SMS/MMS sporočilih, veliko novih funkcij kamere,
izboljšana virtualna tipkovnica, podpora HTML5 v brskalniku,
izboljšana hitrost strojne opreme in prenovljen grafični
vmesnik, posodobljen Google Maps...

2.2

20.5.2010

Izboljšanje

hitrosti,

porabe

pomnilnika

in

zmogljivosti,

posodobljen zaganjalnik aplikacij, USB tethering in Wi-Fi
hotspot,

možnost

izklopa

mobilnih

podatkov,

podpora

nalaganju datotek preko brskalnika, možnost namestitve
aplikacij na razširljiv pomnilnik, podpora Adobe Flash...
2.3

6.12.2010

Jedro 2.6.35, posodobitev in pohitritev grafičnega vmesnika,
podpora

Near

Field

Communication

(NFC),

Download

Manager, podpora več kameram, podpora raznim senzorjem
(gyro, barometer...), izboljšave zvoka in grafike za razvijalce
iger...
3.0

22.2.2011

Podpora velikim zaslonom tabličnih računalnikov, dodana
system bar in action bar, izboljšana in poenostavljena
večopravilnost, podpora več jedrnim procesorjem, podpora
USB napravam...

4.0

19.10.2011

Jedro 3.0.1, virtualni gumbi namesto fizičnih, odklep s pomočjo
kamere, brskalnik z zavihki, vgrajen števec mobilnih podatkov,
izboljšana večopravilnost, izboljšano delovanje kamere...

4.1

9.7.2012

Jedro 3.1.10, tekoč grafični vmesnik, razširljiva opozorila,
možnost izklopa opozoril glede na aplikacijo, zamenjan
brskalnik s posebno verzijo brskalnika Chrome, USB zvok...

3.2

Arhitektura operacijskega sistema Android

Delovanje celotnega operacijskega sistema Android sloni na Linux jedru (Android 4.1.1 na
jedru 3.1.10), ki predstavlja prvi nivo arhitekture, v katerega so vključeni različni gonilniki,
nujno potrebni za delovanje sistema. Le-ti opravljajo nalogo komuniciranja strojne opreme
s sistemom, poleg gonilnikov pa so v jedru implementirane še osnovne funkcionalnostikot so upravljanje s pomnilnikom, upravljanje s procesi, varnostne nastavitveipd. [8]
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Naslednji sloj predstavljajo knjižnice, ki napravi omogočajo delo z različnimi tipi podatkov.
Tako se med knjižnicami, ki so napisane v programskem jeziku C in C++, znajdejo
knjižnice za delo z:
-

multimedijskimi vsebinami (Media Framework – kodeki za snemanje in predvajanje
različnih formatov);

-

zaslonom (Surface manager – prehodi med zasloni, transparentnost...);

-

podatkovno bazo (SQLite – zbirka podatkov za shranjevanje v sistemu Android);

-

brskalnikom (WebKit – jedro brskalnika za prikaz HTML vsebin);

-

grafiko (OpenGL – prikaz 2D in 3D grafike uporabniku);

-

programskim jezikom C (libc – prirejena različica standardne C-knjižnice);

-

šifriranjem podatkov (SSL – Secure Socket Layer protokol za varno komunikacijo
po medmrežju);

-

abstrakcijo strojne opreme (določajo vmesnik med gonilniki in višjimi nivoji) [9].

Te knjižnice niso enotne za vse naprave, ampak se razlikujejo glede na arhitekturo strojne
opreme, na kateri jih poganjamo (ARMv5TE, ARMv7-A, x86, MIPS) [5].
Izvajanje aplikacij na operacijskem sistemu Android je nekoliko drugačno od ostalih
sistemov, saj izvajalno okolje predstavlja Dalvik virtualni stroj, ki je posebej prirejena
različica Java virtualnega stroja in omogoča več instanc tako, da aplikacije delujejo hkrati,
a ločeno inpod nadzorom operacijskega sistema (izolacijain nitenje procesov, upravljanje
s pomnilnikom, varnost). Poleg tega, da je sam Dalvik virtualni stroj optimiziran za
izvajanje na napravah z manjšo količino pomnilnika, ne izvaja javanske .class kode,
ampak le-to v času prevajanja pretvori v poseben .dex format, s katerim se izboljša
učinkovitost, uporaba sistemskih virov pa je dodatno znižana [14].
Ker je Dalvik virtualni stroj izvedenka Javanskega virtualnega stroja, so v operacijskem
sistemu Android vgrajene tudi prirejene Javanske knjižnice, ki Dalvik virtualnemu stroju
omogočajo funkcionalnosti podobne, kot jih omogočajo Java SE knjižnice Javanskemu
virtualnemu stroju.
Za delovanje aplikacij na operacijskem sistemu Android na najvišjem nivoju skrbi
aplikacijski framework – okvir in omogoča osnovne funkcionalnosti, ki jih od mobilne
naprave pričakujemo. Tako lahko naše aplikacije uspešno:
-

prehajajo med različnimi stanji izvajanja oz. imajo svoj življenjski cikel (Activity
Manager);

-

si izmenjujejo podatke z drugimi aplikacijami (Content providers);

10

-

locirajo, kje se nahajamo s pomočjo GPS ali celičnega modula (Location
Manager);

-

upravljajo vire, ki jih v aplikaciji uporabljamo (Resource Manager);

-

upravljajo in dostopajo do klicev (Telephony Manager) [29].

Ravno zaradi dostopa do vseh funkcionalnosti naprave lahko sami napišemo aplikacijo za
klicanje ali aplikacijo za upravljanje z SMS-i, omejitev praktično ni in vse sistemske
aplikacije lahko nadomestimo z lastnimi.
Opisano arhitekturo najlepše ponazorimo s shemo(slika 3.3).

Slika 3.3: Arhitektura Android OS (vir: http://2.bp.blogspot.com/-pygRnaY2JiY/UHG87MjLiI/AAAAAAAAAE8/zhfF3pu71Rc/s1600/insert3.JPG)
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3.3

Aplikacije na operacijskem sistemu Android

Aplikacije se na napravah z operacijskim sistemom Android izvajajo vsaka v svojem
virtualnem okolju imenovanem Dalvik Virtual Machine– DVM, ki je posebej prirejen za
naprave z omejenim pomnilnikom. Tako so procesi izolirani, med seboj pa komunicirajo
po potrebi in po posebnih, temu namenjenih kanalih (Content providers).
Seveda mora zagon aplikacije –instance virtualnega stroja potekati gladko in hitro;ker pa
aplikacije večinoma za osnovno delovanje potrebujejo osnovne knjižnice Android,
uporablja poseben koncept, imenovan Zygote.
Zygote je instanca virtualnega stroja, ki se zažene ob zagonu sistema in naloži sam DVM,
le-ta pa pred naloži in inicializira ravno tiste ključne knjižnice, ki jih potrebujejo vse
aplikacije. Tako ob zagonu nove aplikacije le-ta ne potrebuje lastne kopije ključnih knjižnic
in objektov, ampak Zygote poskrbi, da se ustvari dvojnik procesa (Linux ukaz fork()), ki
sloni na sami Zygote instanci virtualnega stroja (le-ta ima ključne knjižnice že pripravljene
za uporabo). S tem minimiziramo zagon procesa, večino stvari, ki jih proces potrebuje, pa
je že predpripravljenih oz. podedovanih od starševskega Zygote procesa(slika 3.4)[23].

Slika 3.4: Zagon Android OS (vir: Gilles Printemps: Deep Inside Android)
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Kot že omenjeno imamo pri programiranju aplikacij za Android lahko dostop do vseh
sistemskih virov, a moramo za to ob namestitvi same aplikacije dobiti dovoljenje. Tako
nas ob namestitvi sistem obvesti, katera vsa dovoljenja aplikacija zahteva, uporabnik pa
se nato lahko odloči, ali aplikaciji dovoli dostop ali ne.
Ker aplikacija znotraj sistema teče na svoji instanci virtualnega stroja, napake znotraj
aplikacije ne vplivajo na sistem, razen v primeru, ko aplikacija dostopa do podatkov, ki
utegnejo vplivati na celotni sistem, drugo aplikacijo ali uporabnika. In prav za takšne
operacije mora vsaka aplikacija dobiti dovoljenje za dostop do vsake funkcionalnosti
posebej. Tako mora razvijalec programske opreme pri razvoju določiti dostope (doda jih v
AndroidManifest.xml), ki jih aplikacija potrebuje, da jih ob namestitvi uporabnik potrdi.
Aplikacije operacijskega sistema Android so zapakirane v posebnem datotečnem formatu
imenovanem Android application package file– APK, ki vsebuje vse potrebno za
distribucijo in namestitev aplikacije. Paket je sestavljen iz šestih ključnih delov:
-

META-INF: ki zajema vse metapodatke o paketu ter certifikat;

-

lib: prevedena koda za vse prej omenjene procesorske arhitekture;

-

resources.arsc: vir/sredstva, ki so že prevedeni (npr. binarna XML datoteka);

-

res: vsi viri/sredstva, ki niso prevedena v resources.arsc;

-

AndroidManifest.xml: datoteka z ključnimi podatki aplikacije, kot so verzija,
potrebna dovoljenja, vključene knjižnice...;

-

Classes.dex: razredi (.class), prevedeni v prej omenjeni .dex format, ki ga razume
DVM [6].

Tipi Android aplikacij
Pod imenom aplikacija si uporabniki ponavadi predstavljajo nek grafični vmesnik, ki
opravlja interakcijo z uporabnikom in glede na njegove odzive izvaja določene akcije.
Aplikacije operacijskega sistema Android pa za svoje delovanje ne potrebujejo vedno
uporabnika in jih delimo na štiri različne tipe:
-

Activity– aktivnost: predstavlja obliko aplikacije,kot bi jo pričakoval uporabnik –
torej imamo tipični grafični vmesnik, ki ga deloma lahko enačimo z okni v sistemih
Windows, celotna aplikacija pa je lahko sestavljena iz več Activity-jev. Kadar ima
aplikacija več Activity-jev,le-ti med sabo komunicirajo s pomočjo intent-ov
(interprocess communication);

-

Service– storitev: kot samo ime pove, gre tukaj za aplikacijo, ki le nudi storitev in
za svoje delovanje ne potrebuje grafičnega vmesnika, tako deluje v ozadju,
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običajno pa ga zažene druga aplikacija ali pa se nanj poveže, ko potrebuje
funkcije, ki jih storitev nudi;
-

Broadcast reciever: ločen poslušalec, ki reagira na sporočila iz sistema, vendar pri
tem ne more zagnati activity-ja ali uporabiti sistem za opozorila (notification);

-

Content provider – ponudnik vsebine: gre za neke vrste storitev, ki nudi dostop do
podatkov več aplikacijam. Takšen primer so na mobilni napravi recimo slike,
kontakti, sporočila..., do katerih iz različnih razlogov dostopajo tudi druge
aplikacije, ne samo galerija, telefon... [28].

V primeru, da za delovanje aplikacije potrebujemo tako activity-je kot recimo storitev
ali Content provider-ja, lahko znotraj aplikacije zaženemo storitev, ki nato deluje
ločeno, naša aplikacija pa jo le uporablja[22].

Življenjski cikel activity-ja
Activity-jev je znotraj aplikacije lahko več, njihovo izvajanje pa ni omejeno samo na čas,
ko uporabnik dejansko vidi in uporablja grafični vmesnik activity-ja.Istočasno je lahko v
izvajanju le en activity, ostali pa čakajo na skladu, na katerega se nalagajo in jemljejo po
metodi LIFO (Last-in First-out).
Zaradi takšne politike izvajanja je activity lahko v več stanjih in glede na zahteve
uporabnika ter sistema prehaja iz enega v drugega. Sama aplikacija se začne s prvim
activity-jem, ki je določen v AndroidManifest.xml, ki smo ga omenili prej, in teče, dokler je
na skladu z activity-ji vsaj en activity aplikacije. Kadar zaključimo zadnji activity aplikacije,
zaključimo tudi aplikacijo, vmesna stanja aplikacije pa so skladna z vmesnimi stanji
aktivnega activity-ja (slika 3.5).
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Slika 3.5: Življenjski cikel Activity-ja na Androidu
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4 PODATKOVNA BAZA
Naša ideja zajema aplikacijo, katere najpomembnejši delpredstavljajo podatki, le-ti pa so
hranjeni ločeno od uporabnika tako, da so dostopni vsem in so v danem trenutku za vse
enaki.Na podlagi gradiva, želj in izkušenj iz preteklih projektov smo izmed obstoječih
podatkovnih baz izbrali takšno, ki čimbolj ustreza potrebam našega sistema.
Današnji trg podatkovnih baz ponuja ogromno rešitev, ki se razlikujejo po funkcionalnosti,
platformah, namembnosti, hitrosti, številu uporabnikov, varnosti, itd. Med pomembnimi
faktorji pa je tudi cena, ki lahko v odvisnosti od uporabnikov dosega zelo visoke cene.

4.1

Izbira podatkovne baze

Naše osnovno vodilo pri izboru je bilo iskanje podatkovne baze, ki bo na čim lažji način
ponujala gradnjo, posodabljanje in povezavo same baze. Izbira je precej pestra;ker smo
tabele/entitete med seboj povezovali z relacijami, smo uporabili entitetno – relacijski
model opisa baze.
Najprej smo se ozrli po SQLite bazi, ki jo uporablja sam operacijski sistem Android za
hranjenje podatkov znotraj sistema. Žal to ni predstavljalo nobene prednosti, saj baza
deluje popolnoma ločeno, uporabniki pa bido podatkov dostopali preko spletne storitve
tako, da izbira podatkovne baze ne bi imela vpliva na samo aplikacijo. SQLite sicer ponuja
enostavno konfiguracijo in namestitev, vendar ima na račun enostavnosti nekaj
pomembnih slabosti:
-

Ni primerna za večje količine podatkov, saj je celotna baza shranjena kot ena
datoteka, kar lahko ob širitvi privede do težav z operacijskim sistemom, na
katerem deluje baza, ne omogoča pa ločevanja na več datotek.

-

Ni

primerna

za

uporabo

kadar

želimo

odjemalec–strežnik

arhitekturo,

primernejšaje za manjše količine podatkov, ki predstavljajo podporo aplikaciji,
spletni strani...
-

Ne ponuja strežniških procedur – rutin (stored procedures).

Pomanjkljivosti je še kar nekaj, a so nas že naštete odvrnile od uporabe pri našem
projektu[10].

SQLite bi sicer za namene testiranja aplikacije lahko uporabili, saj bi za vzpostavitev
porabili občutno manj časa, a bi se hitro izkazalo, da je šlo za slabo naložbo, in bi morali
bazo preseliti, kar pa lahko pomeni še večjo izgubo časa, težave pri selitvi, v najslabšem
primeru pa tudi izgubo podatkov.
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Kot ustrezna rešitev sta se ponujali še bazi MySQL in MSSQL, katerih izbira se je izkazala
za trd oreh, saj gre za produkta, ki ponujata večino funkcionalnosti sodobnih podatkovnih
baz, prav tako pa sta ustrezali vsem našim zahtevam.
Vseeno razlike obstajajo in določiti smo morali, katera izmed lastnostibo odločilna. V
našem primeru sicer nismo imeli tako natančno zastavljenih zahtev okrog same baze, saj
je bilo osnovno vodilo baza z enostavnim načinom dostopa in dela z njo. Oba produkta
smo primerjali, pomembne prednosti/slabosti izpostavili ter na koncu izbrali primernejšo.

MySQL:
-

Prednosti:
o

Podpora ogromno operacijskim sistemom.

o

Za delovanje le 32 MB RAM.

o

Možnost izbire med več database engine.

o

Cena (uporaba dejansko zastonj, razvoj pod GPL – General Public
License).

-

Slabosti:
o

Hitrost (sicer standardiziranih metod merjenja hitrosti ni, a MSSQL naj bi bil
nekoliko hitrejši [26]).

MSSQL:
-

-

Prednosti:
o

Hitrost (ta je sicer vprašljiva iz prej omenjenih vzrokov).

o

Podpora XML – eXtended Markup Language.

Slabosti:
o

Deluje le na Windows OS.

o

Cena (različne cene glede na potrebe).

V našem primeru je izbira MySQL seveda primernejša, glavni razlog pa predstavlja cena,
ki v primerjavi s tem,karponuja in koliko naš projekt potrebuje, ni smiselna. Naš testni
projekt bo sicer v začetku gostovan na operacijskem sistemu Windows, a bi ob nadaljnjem
razvoju potrebovali ločen sistem, kjer bi bili zaradi cene verjetno prisiljeni preiti na okolje
UNIX, na katerem pa MSSQL ne deluje, in to bi predstavljalo dodatno težavo.

4.2

MySQL

MySQL je v zadnjih letih precej napredoval in praktično ponuja skoraj vse, kar ponuja tudi
konkurenca, je cenovno ugoden, namestitev pa enostavna in ponuja tudi uporabniški
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vmesnik, ki delo z bazo iz ukaznega načina pretvori v preglednejše in enostavnejše delo z
grafičnim vmesnikom.
Namestitev na Windows OS ni predstavljala nobenih težav, poleg same baze pa dobimo
tudi zelo uporabno orodje MySQL Workbench (slika 4.1), s katerim smo se v okviru
projekta spoznali prvič in smo tako načrtovanje kot vzpostavitev baze opravili z njim.

Slika 4.1: Orodje MySQL Workbench

V navezavi z MySQL smo se odločili uporabiti InnoDB, ki je vodilni transakcijski
mehanizem za shranjevanje (transactional storage engine) za MySQL. Le-ta minimizira
potratne vhodno-izhodne operacije na disku z uporabo sistemskega pomnilnika in
procesorja, pri tem pa skrbi tako za integriteto kot zanesljivost podatkov [18].
Orodje MySQL Workbench je sestavljeno iz treh poglavitnih delov, ki pokrivajo različna
področja dela s podatkovno bazo MySQL:
-

Modelirnik:omogoča

enostavno

modeliranje

celotne

baze,

primerjavo

in

sinhronizacijo shem, razna poročila.
-

Administracija: omogoča konfiguracijo samega strežnika, nastavitve uporabnikov,
pregled dnevnikov.
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-

Urejevalnik:le-ta se poveže na obstoječo bazo in omogoča delo s tabelami,
relacijami, podatki, skriptami, rutinami...

MySQL Workbench se je tekom projekta izkazal kot zelo uporabno orodje, ki na enem
mestu omogoča skoraj vse, kar za projekt potrebujemo.
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5 SPLETNA STORITEV
Dandanes obstaja veliko različnih operacijskih sistemov, katerih principi delovanja se
lahko močno razlikujejo, znotraj njih pa se delovanje lahkobistveno razlikuje in omogoča
takšne ali drugačne razširitve. Kadar se kot razvijalci programske opreme odločimo za
nov produkt, smo vedno v dilemi, komu, na kakšen način in v kakšnem vrstnem redu
ponuditi produkt. Prav tukaj lahko že v začetku doživimo velik uspeh, ob nepravilni
odločitvi pa lahko dobra ideja propade, zato je zelo pomembno, da projekt nastavimo
tako, da omogoča čim lažjo razširitev na čim več platform.
Prav zaradi naštetega smo se odločili med odjemalcem in podatkovno bazo dodati spletno
storitev, ki bo v začetku razvoja zahtevala dodaten vložek časa in napora, a bo zaradi
tega možnosti razširitve veliko več, razvoj končnih odjemalcev pa lažji in hitrejši.

5.1

Kaj je spletna storitev?

Definicij, kaj je spletna storitev, je več, W3C – World Wide Web Consortium pa spletno
storitev definira kot:
»A Web service is a software system designed to support interoperable machineto-machine interaction over a network. It has an interface described in a machineprocessable format (specifically WSDL). Other systems interact with the Web
service in a manner prescribed by its description using SOAP messages, typically
conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Webrelated standards« [36].
Kar v prevodu pomeni, da je spletna storitev sistem programske opreme za
podporo interoperabilni interakciji dveh naprav preko omrežja. Ima vmesnik,
opisljiv v formatu, ki ga naprava lahko procesira (WSDL – Web Services
Description Language). Interakcija ostalih naprav s spletno storitvijo poteka v
skladu z opisom z uporabo SOAP – Simple Object Access Protocolsporočil, ki se
običajno prenašajo z uporabo HTTP – HyperText Transfer Protocolin XML
serializacije v navezavi z drugimi standardi.
Bistvo spletne storitve je torej dostop do nje, ne glede na napravo, ki dostop potrebuje, saj
se podatki prenašajo po standardnem protokolu in so oblikovani v XML obliki, razumljivi
večini naprav. Na napravi je torej potreben le HTTP dostop do spleta in sprejem podatkov
v obliki XML, ki jih nato poljubno obdelamo ali pretvorimo v primeren format.
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5.2

XML, krivec za uspeh spletnih storitev

XML je okrajšava za eXtensible Markup Language, označevalni jezik, namenjen prenosu
podatkov. Uporaba XML je enostavna in primerna za vsako vrsto podatkov, saj gre za
samo opisljiv format, ki je razumljiv tako človeku kot napravi. Leta 1998 je XML postal
priporočilo W3C, možnosti uporabe pa so praktično neomejene [35].
Bistvo XML predstavljajo oznake, ki so organizirane v drevesni strukturi, znotraj njih pa se
nahajajo dejanski podatki (slika 5.1). Ravno zaradi teh oznak je XML samo opisljiv,
oznake pa določi uporabnik oz. razvijalec po lastni presoji ali po vnaprej dogovorjenem
standardu. XML sam po sebi nima nobene funkcionalnosti in predstavlja le sredstvo za
prenos podatkov, končni uporabnik pa mora biti sposoben XML prebrati/razumeti in po
potrebi tudi sestaviti.

Slika 5.1: Izsek XML iz AndroidManifest.xml naše aplikacije

5.3

SOAP

Ime SOAP je prvotno izhajalo iz Simple Object Access Protocol, a se je z verzijo 1.2
preimenoval v SOAP, saj ni direktno uporabljal objektov. SOAP je bil zasnovan kot
protokol za decentralizirano, distribuirano okolje, ki s pomočjo interneta in XML prenaša
informacije med spletnimi mesti [31].SOAP se v navezavi sspletnimi storitvami uporablja
kot RPC (Remote Procedue Call) SOAP, saj gre dejansko za oddaljen dostop do
procedure na strežniku oz. spletne storitve.
Sporočilo SOAP je sestavljeno iz ovojnice, znotraj katere se nahajata glava in telo
sporočila. Glava vsebuje podatke, kako naj bo sporočilo procesirano (avtentikacija,
avtorizacija...), medtem ko telo vsebuje dejansko sporočilo, podatke, predstavljene v obliki
XML [33].

5.4

Delovanje spletne storitve na internetu

Kot vsaka stvar na internetu mora biti tudi spletna storitev nekje fizično gostovana, da bi
do nje lahko dostopali odjemalci. Ker so spletne storitve gostovane na različnih lokacijah v
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medmrežju, ne poznamo vedno njihove lokacije, da bi jih lahko pregledali in uporabljali.
Za

to

obstaja

namenski

register–UDDI

(Universal

Description

Discovery

and

Integration),kjer lahko spletno storitev poiščemo ali dodamo svojo. Pri registraciji nove
spletne storitve tako podamo potrebne podatke, ki morebitnemu uporabniku omogočajo
vpogled v funkcionalnosti in podatke, ki jih od določene storitve lahko pridobi. Register kot
tak vloge pri sami komunikaciji med odjemalcem in storitvijo nima, saj predstavlja le neke
vrste imenik (UDDI bi lahko primerjali tudi z DNS – Domain Name System), da aplikacija s
pomočjo SOAP sporočil pokliče storitev, ki jo potrebuje (slika 5.2).

Slika 5.2: Arhitektura spletne storitve
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Webservices.png)

Web Services Description Language
Da bi se v množici spletnih storitev lažje znašli, so le-te opisane z jezikom WSDL – le-ta
sloni na XML, kjer je definirano, kako lahko spletno storitev kličemo, kakšne parametre
pričakuje in kakšne podatkovne strukture nam le-ta vrne. Na podlagi WSDL lahko
aplikacija oz. program na odjemalcu sam zazna, kakšne operacije strežnik ponuja ter
kakšen vhod in izhod lahko pričakuje[11].

5.5

ASP.net spletna storitev

Za potrebe naše aplikacije smo se odločili spletno storitev razviti v ASP.net okolju, ki pa
sicer deloma nasprotuje naši ideji o razširljivosti in premestitvi na UNIX sistem, saj
gostovanje spletne storitve ASP.net na UNIX sistemih ni podprto. Vendar pa je razvoj in
testiranje potekalo v Windows 7 okolju, ki že vključuje IIS (Internet Information Services),
le-ta pa je osnova za gostovanje spletne storitve ASP.net, zato dodatnih stroškov nismo
imeli. Preizkusili smo sicer tudi Apache Axis2, ki je prav tako močen sistem za gostovanje
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spletnih storitev, a ker bistvenih razlik v delovanju in implementaciji ni, smo se odločili
primarno uporabiti ASP.net in nato po potrebi storitev prenesti na Axis2 ali drug strežnik.
ASP.net storitve gostujemo s pomočjo IIS, sam razvoj pa poteka v orodju Visual Studio, ki
omogoča direktno objavo na IIS, kar nam precej olajša popravljanje manjših napak, ki jih
odkrijemo tekom testiranj[17].
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6 ČRTNE KODE
Vsak, ki se ob nakupovanju v trgovini vsaj malo posveti temu, kako prodajalec na koncu
skenira vse izdelke, ve, da ne skenira artikla kot takega, ampak črtno kodo, ki se nahaja
na vseh artiklih. Kadar mu le-te čitalec ne prebere,lahko tudi ročno vpiše številke, ki so
večinoma napisane tik pod črtno kodo. Prav te številke so zakodirane v sami črtni kodi in
unikatno označujejo izdelek, saj je računalniška razpoznava številk kot takih prezahtevna,
premalo natančna in preveč potratna, črtno kodo pa bralniki obdelajo v delčku sekunde
brez računsko preveč potratnih operacij.

Slika 6.1: Primer črtne kode EAN-13

6.1

Global Trade Item Number

Kratica GTIN –Global Trade Item Number marsikomu ni poznana, saj gre dejansko za
nadomestek EAN –European Article Number oz. razširitev le-tega. Preimenovanje se je
zgodilo po letu 2005, ko se je podjetje iz EAN International preimenovalo v GS1, in sedaj
skrbi za standarde, med katerimi so tudi standardi, ki zajemajo črtne kode,namenjene
raznovrstnemu označevanju izdelkov [34].
Večina artiklov po Slovenskih trgovinah je označena z EAN-13 (GTIN-13)(slika 6.1) ali
EAN-8 (GTIN-8)kodo, katere številka pove število števk v kodi. Redko najdemo tudi EAN128 (GS1-128), ki poleg številk omogoča tudi kodiranje črk.
Koda GTIN-13 je sestavljena iz štirih delov:
-

Predpone GS1, ki predstavlja unikatno številko za vsako nacionalno organizacijo
GS1 (to ni država, kjer je artikel proizveden, ampak samo država, kjer je podjetje
registriralo številko podjetja GS1). Predpona je sestavljena iz dveh ali treh cifer.

-

Številke podjetja GS1, ki jo določi nacionalna organizacija GS1 (v Sloveniji
GS1Slovenija). Skupaj s predpono GS1 vsebuje šest do deset cifer.

-

Reference prodajne enote, ki določa artikel, storitev... in jo določi podjetje samo.
Praviloma ima do šest cifer.

-

Kontrolna cifra, ki zagotavlja pravilno generirano/skenirano črtno kodo. Natanko
ena cifra.
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Dodeljevanje črtnih kod tako poteka po opisanem sistemu, manevrski prostor ima le
podjetje pri referenci prodajne enote, kjer lahko produktu dodeli poljubno številko, a se
praviloma te številke dodeljujejo po vrstnem redu znotraj podjetja [16].
Poseben primer predstavljajo črtne kode s spremenljivo vsebino v primerih, ko gre za
izdelke s spremenljivo ceno, težo ali količino. Takrat je vsebina kode določena glede
na več kriterijev (tabela 6.1).
Tabela 6.1: Spremenljiva vsebina (http://www.gs1si.org/gum/vsebina/03.html#t3.1.6)
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Ce

Ce

C

cena/nacionalno
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I

I

I

I

I

Ce

Ce
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Ce
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cena/interno
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N

N

N

N

N

Ko

Ko

Ko

Ko

C

količina/nacionalno
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rezervirano

26

N

N

N

N

N

Te

Te

Te

Te

C

teža/nacionalno

27

I

I

I

I

I

Ko

Ko

Ko

Ko

C

količina/interno

28

I

I

I

I

I

Te

Te

Te

Te

C

teža/interno

29

rezervirano

Ce– cena, Te – teža, Ko– količina, I– določi podjetje, N – določi GS1 Slovenija, C –
kontrolna

cifra

Format zapisa: 99.999 za težo v kg in 999.99 za ceno v EUR

Branje črtnih kod
Črtna koda je sestavljena iz navpičnih črt, ki ponazarjajo kodo v obliki ničel in enic, kjer
enica pomeni črno črto, ničla pa belo, kar črtni kodi da značilen videz črt in praznin. Kadar
si v zaporedju sledita dve enki, dobimo debelejšo navpično črto, kadar pa dve ničli, pa
debelejšo praznino oz. belo črto. Ravno zaradi tega enostavnega pristopa ničel in enk je
samo branje črtne kode enostavno, dekodiranje v GTIN pa je nato izvedeno s pomočjo
različnih statičnih tabel preslikav cifer v zaporedje ničel in enk[15].
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7 RAZVOJ APLIKACIJ ZA ANDROID
Razvoj aplikacij za mobilne naprave je iz dneva v dan popularnejši, kar je vidno tudi po
rasti števila aplikacij, ki jih portali glede na operacijski sistem ponujajo. Tako recimo
Android Market oz. Google Play ponuja že 600.000 aplikacij [30], število pa še vedno
raste. Še bolj zgovorne so številke, ki govorijo o številu prenesenih aplikacij in v juniju
2012 presegajo dva bilijona [32].
Seveda takšne številke lahko pomenijo velik zaslužek, saj se je razvoj šele dobro začel in
se ponujajo vedno nove in nove možnosti.

7.1

Eclipse IDE

Operacijski sistem Android deluje na jedru Linux, na katerem nato deluje DVM –
izvedenka Java virtualnega stroja, znotraj njega pa delujejo uporabniške aplikacije. Ravno
zaradi te povezave med DVM in JVM (Java Virtual Machine) je programiranje aplikacij za
Android v Java programskem jeziku, prirejene so knjižnice in pa seveda sam prevajalnik,
ki .class datoteke prevaja v .dex in jih nato zapakira v .apk namestitveni paket.
Spletni portal developer.android.componuja vtičnik za odprtokodno razvijalno okolje
Eclipse

IDE

(Integrated

Development

Environment),

imenovan

ADT

(Android

Development Tools), posebej namenjen razvoju Android aplikacij.
Eclipse IDE za delovanje potrebuje JDK (Java Development Kit) verzije 5 ali več, pravtako
pa je JDK potreben za samo programiranje v programskem jeziku Java. Po uspešni
namestitvi JDK lahko namestimo Eclipse IDE, v katerega vključimo ADT. Preden lahko
ADT namestimo,potrebujemo še Android SDK (Software Development Kit). SDK
predstavlja skupek orodij, ki omogočajo razvoj aplikacij za določeno platformo. Android
SDK vključuje API (Application programming interface) knjižnice ter orodja za razvoj,
testiranje in razhroščevanje Android aplikacij.
Po uspešni namestitviSDK lahko končno namestimo še ADT, nastavimo Eclipse za
uporabo SDK in orodje za razvoj aplikacij je pripravljeno[7].
Razvoj aplikacij ni nujno vezan na Eclipse IDE, vendar je to edino orodje, za katerega je
Google izdal dodatek ADT, razvijalci pa se poleg Eclipse poslužujejo tudi IntelliJ IDEA,
NetBeans in drugih orodij.

7.2

Android Development Tools

ADT v razvojno okolje Eclipse doda funkcionalnosti, zaradi katerih je ustvarjanje,
testiranje in razhroščevanje aplikacij za Android veliko lažje. Že sama struktura projekta
za Android aplikacijo je specifična, Eclipse z ADT omogoča ustvarjanje:
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-

Android Activity-ja – kadar želimo bodisi ustvariti samo Activity bodisi dodati
novega v obstoječi projekt;

-

Android Application Project – kadar želimo ustvariti nov projekt;

-

Android Icon Set – omogoča ustvarjanje lastnih ikon za aplikacijo, menije, zavihke
in opozorila;

-

Android Object – omogoča ustvarjanje Broadcast Reciever-ja, Content Provider-ja,
Service-a...;

-

Android Project from Existing Code – kadar želimo nadaljevati z razvojem
obstoječe kode;

-

Android Sample Project – kadar želimo primer Android projekta, kjer je nekaj kode
že prednapisane;

-

Android Test Project–kadar želimo testirati aplikacijo kot tako ali le del (razredi,
knjižnice...);

-

Android XML File – datoteka za XML podatke;

-

Android XML Layout File – datoteka za konstruiranje grafičnega vmesnika;

-

Android XML Values File – datoteka za statične vrednosti (uporabno za prevode
aplikacije, statične vrednosti/informacije).

Z ADT pa nam je omogočeno tudi direktno dodajanje in nastavljanje Android Virtual
Device (AVD), kjer lahko ustvarimo navidezne naprave – emulatorje, na katerih lahko
tekom razvoja preizkušamo aplikacijo brez, da bi dejansko posedovali napravo z
operacijskim sistemom Android.Seveda potrebuje emulator za delovanje tudi Android API,
ki ga dobimo in posodobimo s pomočjo SDK managerja, do katerega imamo dostop iz
Eclipse-a z nameščenim ADT [13].
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Slika 7.1: Eclipse IDE z nameščenim ADT (1 – struktura Android projekta; 2 ‒dostop do AVD in SDK
manager;3 ‒ Grafični urejvalnik za Android vmesnik; 4 ‒ LogCat iz naprave)

7.3

Android Debug Bridge

ADB– Android Debug Bridgeje orodje, ki deluje na principu ukazne vrstice in omogoča
komuniciranje z emulatorjem ali napravo, na kateri teče Android. Gre za odjemalecstrežnik program, ki vključuje tri ključne komponente:
-

Odjemalec:le-ta teče na razvojnem računalniku in ga lahko zaženemo preko
ukazne vrstice ali pa to namesto nas stori prej opisani ADT.

-

Strežnik:tudi strežnik teče na razvojnem računalniku, vendar kot proces v ozadju,
in upravlja z povezavo med odjemalcem in emulatorjem oz. napravo.

-

Daemon: teče kot proces v ozadju na vsakem emulatorju oz. napravi.

Ob zagonu ADB odjemalca le-ta najprej preveri in po potrebi zažene ADB strežnik. ADB
strežnikvzpostavi povezavo z vsemi priključenimi napravami ter posluša ukaze vseh
odjemalcev hkrati (na vratih 5037).
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Naprave ADB strežnik priključi na podlagi skeniranja vrat lihih številk med 5555 in 5585,
le-ta predstavljajo ADB povezavo naprave, medtem ko sode uporabljamo za povezavo do
ukazne vrstice posamezne naprave.
Ko sta naprava in ADB odjemalec uspešno povezana,lahko na ADB strežnik preko
ukazne vrstice izvajamo različne ukaze na napravi. Ker lahko z odjemalcem dostopamo
do vseh naprav, moramo ob vsakem ukazu podati tudi serijsko številko naprave, na kateri
želimo, da se ukaz izvede. Splošna oblika za pošiljanje ukazov je oblike:
adb -s <serijskaŠtevilka><ukaz>

Tako recimo za namestitevuporabimo ukaz:
adb install <pot_do_apk>

ADB omogoča tudi povezavo in izvajanje ukazov v lupini naprave (shell), kopiranje
datotek iz naprave (pull), kopiranje datotek na napravo (push), vpogled v zapise v dnevnik
naprave (logcat) ter druge funkcionalnosti [1].

7.4

Android Emulator

Z namestitvijo Android SDK dobimo tudi AVD Manager, ki omogoča upravljanje in zagon
navidezne Android naprave – emulatorja. Zaganjamo lahko več različnih emulatorjev, ki
jimpo potrebi nastavimo verzijo samega operacijskega sistema Android, ločljivost zaslona,
velikost pomnilnika in druge konfiguracije. Emulatorji so v primerih, ko sistem, na katerem
razvijamo aplikacijo, ni enak tistemu, za katerega razvijamo, zelo uporabni, sajlahko na
enostaven način preverimo delovanje aplikacije, ki jo razvijamo brez ciljne naprave,
testiramo lahko tudi na starejši/novejši verziji, večjem zaslonu ali sistemu z manj
pomnilnika ipd.
Znotraj samega AVD manager-ja lahko ustvarjene emulatorje kasneje zaženemo,
spreminjamo nastavitve in dodajamo nove (slika 7.2)[19].
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Slika 7.2: AVD manager in zagnan emulator (Android 4.1 Jelly Bean)
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8 PREDSTAVITEV IDEJEIN NAČRTA
Ljudje se zelo hitro navadimo na okolje, še posebej, če nam ustrezajo barve, svetloba,
zvoki, vonjave, ljudjeitd., ki se v tem okolju znajdejo. Kadar smo s tem zadovoljni,po
navadi nismo pripravljeni zamenjati,kaj šele, da bi preizkušali drugo.
Podobno poteka tudi izbira trgovine, v kateri bomo kupovali.Nekatere trgovine nas
odvrnejo že zaradi barve, druge zaradi razporeda izdelkov, spet tretje zaradi prodajalcev,
cene pa nas po navadi odvrnejo le, kadar opazimo občutne razlike v ceni. V času
svetovne krize so se razmere nekoliko spremenile, ljudje vedno bolj kupujejo v diskontnih
trgovinah, pri tem pa večjo vlogo dobiva sama cena, saj so ljudje skoraj prisiljeni varčevati
na vseh možnih področjih [20].
Po hitrem pregledu ponudbe, ki jo dnevno dobivamo v poštni nabiralnik, lahko hitro
ugotovimo, da velike prodajne mreže bolj kot na kupce oz. potrošnike gledajo na
kopičenje lastnega kapitala, pri tem pa potrošniki plačujemo velike marže. Cena istega
artikla lahko pri različnih trgovcih po Sloveniji odstopa tudi za več kot 15% [27], kar lahko
tudi pri minimalnem prihranku letno pomeni več kot 500 EUR prihranka.
Kadar se ozremo okrog sebe, lahko na vsakem koraku vidimo, da si veliko Slovencev že
lasti pametni mobilni telefon, katerega funkcionalnosti se z razvojem mobilnih omrežij,
ponudb mobilnih operaterjev in mobilnega interneta vsakodnevno povečujejo. Sodobni
pametni mobilni telefoni so tako sposobni zapletenega preračunavanja, dostopa do
interneta tako prek mobilnih omrežij kot prek brezžičnih dostopnih točk, zajemanja slikin
videoposnetkov visoke ločljivosti... Dodatne funkcionalnosti lahko malenkost bolj napredni
uporabniki enostavno dobijo z namestitvijo različne programske opreme, kot smo tega
navajeni na računalnikih. Tako imajo razvijalci polne roke dela že samo sselitvijo aplikacij,
ki smo jih navajeni uporabljati na računalniku, kaj šele z razvojem novih aplikacij, ki bi
dodobra izkoristile možnosti, ki jih mobilne naprave ponujajo.
Če zgoraj opisana dejstva malce združimo, lahko hitro ugotovimo, da bi se lahko za
pomoč pri nakupih obrnili tudi na te majhne napravice, ki jih skoraj vedno nosimo s seboj,
in bi nam lahko podale informacije o izdelku ter cenah kar sredi trgovine ali pa iz
domačega naslonjača.
Ker individualno zapisovanje cen in iskanje ni smiselno,smo z aplikacijo, ki združuje več
uporabnikov cene, ki jih dodajajo pa so dostopne vsem, delo posameznika zelo olajšali. S
takšnim omrežjem bi odpravili tudi problem ažurnosti podatkov in sprotnega dodajanja
novih. Večje kot bi bilo število uporabnikov, večjo ažurnost lahko pričakujemo, saj bi
uporabniki sproti ažurirali podatke, le-ti pa bi bili v istem hipu dostopni tudi ostalim.
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8.1

Načrt sistema

Dobro načrtovan in premišljen sistem že v začetku razvoja lahko pripomore k lažji
uresničitvi, večjemu uspehu in enostavnejši nadgradnji.
Ker bo naša aplikacija služila primerjavi cen izdelkov po trgovinah, smo se odločili
podatke ločiti od same aplikacije in jih na enak način ponuditi vsem uporabnikom. Tako bo
na novo vnesen ali posodobljen izdelek istočasno na voljo vsem, kar bo uporabnikom
prihranilo čas, hkrati pa bodo deležni posodobljenih podatkov, ne glede na to, ali jih bodo
posodobili sami ali jih bo posodobil nekdo drug.
Sistem smo razdelili na tri sklope, od katerih vsak prispeva svoj delež k celoti. Prvi sklop
predstavljala vmesnik, ki uporabniku na prijazen in razumljiv način prikazuje podatke o
izdelkih. Sami podatki so hranjeni ločeno na podatkovni bazi, dostop do njih pa je
omogočen s pomočjo internetne povezave in spletne storitve (slika 8.1).

8.2

Podatkovna baza

Odločili smo se uporabiti podatkovno bazo MySQL, ki je kos tudi večjim količinam
podatkov, hkrati pa bomo deležni funkcionalnosti, ki jih od podatkovne baze lahko
pričakujemo. Načrtovanje bomo izvedli v orodju MySQL Workbench, ki ponuja močno
grafično orodje za načrtovanje podatkovne baze, nato pa s pomočjo vgrajenih orodij in
ročnega vnosa načrtovano bazo ustvarili. Za potrebe testiranja smo v bazo dodali tudi
testne podatke, pomanjkljivosti in napake, odkrite tekom razvoja, pa smo sproti odpravljali.

8.3

Spletna storitev

Povezava iz mobilne naprave direktno na podatkovno bazo ni ravno pametna izbira, saj
lahko spremembe podatkovne baze zahtevajo korenite spremembe tudi same mobilne
aplikacije, hkrati pa vse platforme, na katerih gostuje naša aplikacija, ne ponujajo enakega
dostopa in imajo različne zahteve. Tak pristop oteži razvoj, kasneje pa tudi obstoj
aplikacije, zato smo se odločili med napravo in podatkovno bazo vriniti spletno storitev. Ta
omogoča varno, standardizirano obliko izmenjave podatkov in s tem popolnoma ustreza
našim načrtom.

8.4

Aplikacija

Za uporabnika najpomembnejšo vlogo predstavlja odjemalec – aplikacija na mobilnem
telefonu, ki ponuja prikaz in urejanje podatkov o izdelkih na enostaven in razumljiv način.
Za začetek smo se odločili implementirati aplikacijo za naprave z operacijskim sistemom
Android. Le-ta predstavlja čez 60% vseh mobilnih operacijskih sistemov na napravah, ki
so v uporabi v Sloveniji (slika 3.1).
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Aplikacija je prvovrstno namenjena primerjavi cen izdelkov, le-te uporabnik dobi z ročnim
iskanjem po artiklih ali enostavno uporabi kamero za zajem črtne kode, na podlagi katere
aplikacija uporabniku poda informacije o skeniranem izdelku ter cene po različnih
trgovinah.
Ker je na tržišču ogromno izdelkov, je spremljanje in njihov vnos kompleksno in časovno
zahtevno delo. Vnos in posodabljanje podatkov bo zato omogočeno tudi končnim
uporabnikom, s tem pa se bo tako kompleksnost kot časovna zahtevnost porazdelila med
množico uporabnikov, z večjim številom uporabnikom pa lahko računamo tudi na večjo
ažurnost in pokritost podatkov.
Vsi podatki o izdelkih bodo hranjeni izključno na strežniku, zato bo za pridobivanje in
dodajanje potrebna internetna povezava, katere uporabo bomo poskušali minimizirati in s
tem uporabnikom prihraniti dodatne stroške oz. porabo zakupljenih količin.
Naš produkt torej ne bo zajemal samo aplikacije na mobilnem telefonu, ampak bi lahko
rekli, da gre pravzaprav za celoten sistem, katerega osnovni namen je primerjava cen
izdelkov po trgovinah (slika 8.1).

Slika 8.1: Struktura sistema za zajem in primerjavo cen izdelkov po trgovinah
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9 PODATKOVNABAZA MySQL
Odločili smo se uporabiti podatkovno bazo MySQL, katere funkcionalnosti ponujajo vse,
kar smo si v okviru načrta zamislili.
Pravilno načrtovana in postavljena baza predstavlja temelj naše aplikacije, saj ravno
podatki dajo aplikaciji pravo uporabno vrednost. Zgradba baze temelji okrog tabele
Artikel.Iz nje smo smiselno tvorili ostale tabele, dokler nismo zadostili vsem zastavljenim
ciljem.
Ko smo ustvarili tabele in povezave ter določili ključe, smo se lotili pisanja rutin, s katerimi
smo zagotovili večjo varnost in integriteto podatkov.Znotraj rutin preverimo pravilnost
vnosa in šele nato dodamo zapis v bazo oz. opozorimo uporabnika o napakah.
S samo varnostjo in dostopom nismo imeli težav, saj jedostop do baze nastavljen tako, da
dovoljuje le lokalni dostop. Za namene testiranja sta baza in spletna storitev gostovani na
istem strežniku, sama aplikacija pa se na bazo ne povezuje.

9.1

Tabele

Tabele v podatkovni bazi predstavljajo entitete, znotraj katerih so značilnosti hranjene v
poljih. Število tabel in njihova razčlenjenost je odvisna od potreb končnega uporabnika oz.
aplikacije; dilema, kdaj je baza dovolj oz. preveč razčlenjena, pa pri načrtovanju baze
večkrat ni rešljiva. V kolikor bazo dobro in premišljeno načrtujemo, večjih težav ni za
pričakovati, z razvojem in hitrim širjenjem potreb uporabnikov pa lahko vedno pričakujemo
spremembo strukture baze.
Pri načrtovanju naše baze smo poskušali zajeti vse naše potrebe, pri tem pa smo imeli v
mislih tudi morebitne nadgradnje in poskušali zmanjšati potrebe po spremembah
obstoječih tabel ter olajšati vključevanje novih.

Artikel
Tabela

Artikelje

podrobnemu

namenjena

opisu.Primarni

izdelkom
ključ

in

predstavlja

njihovemu
unikatna

EAN/GTIN koda, ki jo uporabnik bodisi prepiše bodisi skenira
z izdelka. Gre za podatek tipa BIGINT(20), saj so EAN/GTIN
kode lahko dolge tudi 13 številk, ki jih v INT podatkovni tip ni
možno shraniti. Vrednost je torej primarni ključ, je unikatna in
ne predznačenega (unsigned) tipa.
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Slika 9.1: Tabela Artikel

Ker sama koda o artiklu ne pove kaj dosti, nam poleg kode identifikacijo izdelka omogoča
poljenaziv, ki omogoča vnos teksta dolžine do 45 znakov, v kolikor pa ima artikel tudi
dodatni naziv,smo zanj predvideli še polje DodatniNaziv.
Pomemben podatek o artiklu predstavlja količina, saj je od nje odvisna tudi cena, zato
mora vsak artikel vsebovati podatek o količini in enoti. V kolikor je artiklu potrebno dodati
opis oz. opombo, je za to predvidenih do 300 znakov, pravtako pa smo omogočili vnos
tehtanih artiklov, katerih EAN koda se razlikuje, zato je ob dodajanju možno navesti tudi to
posebnost. Vsaka tabela vsebuje tudi polje, kjer se zabeleži čas zadnje spremembe, in je
primarno namenjena nadzoru. Za lažjo razpoznavo artikla smo dodali možnost povezave
artikla s proizvajalcem, ki pa ni obvezna.
Proizvajalec
Tabela je namenjena razširitvi iskanja, pravtako pa
znotraj nje lahko najdemo podatke, ki nam lahko
pojasnijo npr. ceno ali razpoložljivost artikla.
Primarni ključ predstavlja ID, ki je unikaten za vsakega
proizvajalca in se proizvajalcem dodaja po vrstnem
redu – auto increment. Popolnoma enak kot pri artiklu
je namen in tip polj Naziv, DodatniNaziv, Opisin
Opomba ter na koncu seveda čas zadnje spremembe.
Slika 9.2: Tabela Proizvajalec

Artikel v trgovini – cena
Ker ceno ne moremo vključiti v artikel, saj je le-ta odvisna od trgovine, smo v ta namen
ustvarili tabelo, ki povezuje artikel s trgovino oz. poslovalnico.
Primarni ključ je tudi tukaj ID, ki se dodeljuje zaporedno,
neglede na artikel/trgovino, za katero gre. Glavni podatek
je seveda cena, le-ta pa se navezuje na trgovino ali
poslovalnico, ki kot tuji ključ nastopa v vsakem zapisu. Kot
dodatek je ceni možno pripisati opombo, pravtako pa
beležimo čas zadnje spremembe.

Slika 9.3: Tabela Cena
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Trgovina
Tudi trgovina predstavlja pomemben del baze, saj so od
nje odvisne cene, prav tako nas zanima njena lokacija, da
vemo, kje lahko izbrani artikel sploh kupimo.
Primarni ključ predstavlja ID, ki se dodeljuje zaporedno.
Preostali

del

Proizvajalec

tabele

je

in zajema

podoben
Naziv,

tabeli

Artikel

DodatniNaziv,

in

Opis,

Opomboin čas spremembe. Posebnost je Sedež, ki
predstavlja tuj ključ lokacije oz. naslova trgovine.
Slika 9.4: Tabela Trgovina

Poslovalnica
Namen poslovalnice je podrobnejša delitev trgovine, s tem
pa

je

dopuščena

tudi

možnost

različnih

cen

po

poslovalnicah iste trgovine.
Sama polja poslovalnice so praktično identična poljem
trgovine,
predstavlja

Sedežje
lokacijo

zamenjan
oz.

z

naslov,

Lokacijoin
dodano

pa

pravtako
je

poljeTrgovina, ki predstavlja matično trgovino.

Slika 9.5: Tabela Poslovalnica

Lokacija – naslov
Na istem naslovu imamo lahko večje število trgovin, zato je ponavljanje
vnosov z enakimi naslovi nesmiselno.S tem rešimo tudi problem trgovinv
nakupovalnem centru, ki si delijo isti naslov tako v realnem svetu kot tudi
fizično v bazi.
Da bi zajeli vse možne naslove smo tabelo precej razčlenili. Primarni ključ
tudi tokrat predstavlja ID, ki se dodeljuje zaporedoma, za
njim pa se nato skriva naslov z Ulico, Hišno številko,
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Slika 9.6: Tabela Lokacija

še

Dodatno hišno številko (npr. A–Titova ulica 24A), obveznim Krajemin Poštno številko kot
tujim ključem. Dodamo lahko tudi opombo in GPS koordinate.
Pošta
Za pošto smo ustvari posebno tabelo iz razloga, ker se poštne številke pogosto
ponavljajo, njihovo število pa je razmeroma majhno.Ker se
poštne številke spremenijo zelo redko, smo jih v bazo vnesli
ročno, morebitne spremembe pa bo urejal skrbnik baze.
Primarni ključ tukaj predstavlja kar poštna številka sama, dodano
je še polje za Nazivpošte, Opomboin Občino, kjer lahko po
potrebi dodamo občino, pod katero pošta spada. Čas zadnje
spremembe tukaj ne beležimo, saj sprememb ne pričakujemo
Slika 9.7: Tabela Pošta

9.2

oz. bodo te zelo redke in izvedene s strani skrbnika.

Relacije

Relacije v bazi predstavljajo povezavo med dvema tabelama in so večinoma preslikave
povezav iz realnega sveta. Da je tabela A povezana s tabelo B, lahko hitro ugotovimo po
ključu, ki je kot polje prisoten v tabeli.
Pri načrtovanju smo temeljito predelali možnosti in situacije, ki jih v realnosti lahko
pričakujemo, in bazo načrtovali tako, da v njej ni mnogo-mnogo relacij. Tabele smo
razčlenili tako, da zapisi tabele ne vsebujejo preveč ponavljanj, pravtako pa tabele nimajo
večjega števila tujih ključev (slika 9.8).
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Slika 9.8: Diagram ustvarjene baze – tabele in povezave

9.3

Rutine

Ker bomo do baze dostopali preko spletne storitve, smo se odločili ponavljajoče se
operacije implementirati oz. vključiti v samo bazo v obliki rutin – stored proceduresin s tem
zagotoviti večjo varnost, integriteto podatkov in enostavnejše delo z bazo.
Najpogostejše bo seveda dodajanje različnih zapisov v tabele, kjer so pogoste tudi
napake, zato smo najprej implementirali rutine za dodajanje zapisa v večino tabel.
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Dodajanje artikla
Rutina za dodajanje artikla kot parametre prejme vse informacije, ki jih o artiklu želimo
dodati, znotraj nje pa preverimo pravilnost podatkov.
Pri dodajanju artikla moramo biti pozorni predvsem na to, da ne poskušamo dodati artikla,
ki v bazi že obstaja, pozorni pa moramo biti tudi na proizvajalca, kimora v bazi
obstajati(slika 9.9).

Slika 9.9: Rutina za dodajanje artikla

Dodajanje cene
Cena je ena izmed tabel, pri kateri imamo največ tujih ključev, zato moramo biti pri
dodajanju previdni, saj morajo le-ti obstajati v bazi.Preveriti je potrebno tudi morebitni
obstoj izbranega artikla v trgovini, da lahko uporabniku v tem primeru namesto novega
ponudimo posodobitevvnosa (slika 9.10).
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Slika 9.10: Rutina dodajanje cene

Dodajanje proizvajalca
Dodajanje proizvajalca je ena izmed najmanj zapletenih rutin, pri kateri moramo preveriti
samo obstoj proizvajalca z istim nazivom, ostali parametri na dodajanje nimajo posebnega
vpliva, njihovo pravilnost pa sistemsko ni mogoče preverjati (slika 9.11).

Slika 9.11: Rutina za dodajanje proizvajalca
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Dodajanje trgovine in dodajanje trgovine s sedežem
Kadar dodajamo trgovino, moramo tej dodati tudi lokacijo oz. naslov, kjer se nahaja
sedež, zato smo ustvarili rutini, prvo za dodajanje trgovine z naslovom, ki v bazi že
obstaja, in drugo, ki najprej preveri, ali je naslov potrebno na novo dodati ali pa naslov že
obstaja in ga le uporabimo.
Dodajanje trgovine s sedežem zahteva kar nekaj preverjanj, kjer najprej preverimo
primernost dobljenih podatkov od naziva in kraja do poštne številke, nato pa še, ali naslov
v bazi že obstaja.V kolikor naslov obstaja, na novo dodamo le trgovino z obstoječim
naslovom, drugače pa najprej dodamo naslov in šele nato trgovino z na novo dodanim
naslovom.

Slika 9.12: Rutina za dodajanje trgovine

Princip dodajanja poslovalnice je enak dodajanju trgovine (slika 9.12), le da moramo
preveriti še obstoj trgovine,ki jipripada poslovalnica v bazi.
Brisanje zapisov
Brisanje posameznih zapisov znotraj tabele je dokaj enostavno, saj jih brišemo na podlagi
primarnega ključa. Paziti je potrebnole, da npr. pri brisanju artikla pobrišemo tudi vse
zapise,v katerih se omenjeni artikel pojavlja. Tako pri brisanju artikla najprej pobrišemo
vse cene po trgovinah, ki veljajo za ta artikel, in šele nato artikel (slika 9.13).
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Slika 9.13: Rutina za brisanje artikla

Brisanja trgovin in poslovalnic iz varnostnih razlogov uporabnikom ne bomo dovolili, saj bi
le-ti pomotoma lahko izbrisali trgovino, kar bi pomenilo izbris tudi vseh cen in bi lahko
izgubili večje količine pomembnih podatkov.
Posodabljanje zapisov
Posodabljanje podobno kot brisanje poteka na podlagi primarnega ključa inpodatkov, ki jih
želimo posodobiti/dodati, rutine pa so nastavljene tako, da posodobimo le podatke, ki jih
podamo kot parametre. V kolikor podatek za to polje obstaja, ga nadomestimo, drugače
pa ga le dodamo (slika 9.14).
Poudariti je potrebno tudi, da pri posodabljanju, ki hkrati zajema dve tabeli (trgovina s
sedežem), ne brišemo prvotnega sedeža, saj le-ta utegne biti naslov tudi katere druge
trgovine ali poslovalnice, ampak dodamo novega oz. uporabimo obstoječega.

Slika 9.14: Rutina za posodabljanje artikla
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10ASP.NETSPLETNA STORITEV
Za dostop aplikacije do podatkovne baze smo uporabili ASP.net spletno storitev, ki glede
na zahtevo izvede poizvedbo na podatkovno bazo, podatke pa pretvori v objekte –
razrede, le-te pa nato kot odgovor pošlje odjemalcu.
Ključni del razvoja spletne storitve je bil povezava na bazo inzajem vseh možnih zahtev, ki
jih bo aplikacija potrebovala. Tekom razvoja aplikacije smo dodajali in preurejali
funkcionalnosti spletne storitve, kar pa v kombinaciji z IIS ni predstavljalo posebnih težav,
saj lahko iz Visual Studia storitev naložimo neposredno v IIS, brez ponovnega zagona IIS
ali same storitve[27-].

10.1

Povezava na podatkovno bazo

Povezava na podatkovno bazo MySQL z ASP.net je dokaj preprosta. Za delovanje
potrebujemo MySQL .net Connector, ki je del namestitve MySQL, po potrebi pa je
dostopen

tudi

ločeno.Z

nameščenim

MySQL

.net

Connector-jem

je

potrebno

funkcionalnosti omogočiti v razvojnem projektu, v našem primeru pa smo potrebovali le
odjemalca, zato smo v naš projekt vključili knjižnico MySql.Data.MySqlClient[25].
Povezava na podatkovno bazo je sila preprosta, potrebujemo le naslov (IP – Internet
Protocol), kjer se baza nahaja,inpodatke za prijavo, s katero pridobimo pravice za delo z
bazo v skladu stistimi, ki smo jih za uporabnika na bazi določili. V ta namen v praksi
uporabljamo Web.config, v katerega vpišemo ključne podatke, na katere se nato v kodi
sklicujemo.
Ustvarjene metode bi na hitro lahko razdelili na dve skupini, ki se delita glede na način
kako oz. za kakšen tip poizvedbe na bazo gre. Pri manj kompleksnih zahtevah smo se
posluževali tipični SQL ukazov (CommanType.Text), kjer posebne pozornosti in preverjanj
ni bilo (slika 10.1).
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Slika 10.1: Povezava na MySQL in izvedba SQL ukaza

V kolikor je zahteva kompleksnejša in lahko njen rezultat pomembneje vpliva na celoto,
smo

namesto

klasičnih

SQL

ukazov

uporabili

prej

definirane

rutine

(CommandType.StoredProcedure), ki nato na nivoju same baze preverijo pravilnost in
ustrezno reagirajo (slika 10.2).
Preverjanje vnesenih podatkov bi lahko preverjali tudi na strani spletne storitve ali celo v
končni aplikaciji, vendar smo mnenja, da je bolje napake preprečevati na čim nižjem
nivoju, nenazadnje pa je uporaba rutin smiselna že samo v primeru ponavljajočih opravil,
hkrati pa s tem dodatno povečamo integriteto podatkov.
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Slika 10.2: Povezava na MySQL in izvedba rutine

10.2

Pretvorba podatkov

Podatki iz baze morajo za uspešno delovanje ustrezati komunikaciji med storitvijo in
aplikacijo na mobilnem telefonu. V ta namen je smiselno uporabiti standardiziran opisni
format XML. Ker spletne storitve z odjemalci komunicirajo s pomočjo SOAP protokola, ki
predvideva podatke v obliki XML, je pretvorba objektov v XML format že integrirana in ni
pod nadzorom razvijalca. Pripravljeni podatki o objektu se nato skupaj z ostalimi podatki
posredujejo odjemalcu v obliki SOAP sporočila.
Pretvorba podatkov oz. njihove oblike se zgodi tudi med storitvijo in podatkovno bazo, saj
moramo podatke iz baze za uporabo v .net okolju ustrezno preoblikovati, da jih lahko
uredimo in kasneje posredujemo končnemu odjemalcu.
Ker aplikacija omogoča delo s skoraj vsemi entitetami v bazi, smo morali za vsako tabelo
v bazi ustvariti objekt v spletni storitvi, ki začasno hrani podatke dobljene od baze.
Podatkov dobljenih iz baze nismo spreminjali, smo pa odvisno od zahteve kombinirali
podatke iz več tabel in tako omogočili pridobivanje vseh potrebnih podatkov brez
večkratnih poizvedb na spletno storitev.
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Ker mobilni internet trenutno predstavlja eno izmed dražjih storitev, ki jih ponujajo
ponudniki mobilne telefonije, smo pri razvoju spletne storitve poskušali količino potrebnih
podatkovminimizirati. Poleg združevanja podatkov v en objekt in zmanjševanja števila
potrebnih poizvedb smo ločili tudi podatke, glede na potrebe odjemalca. Za potrebe
iskanja in brskanja po osnovnih podatkih ne potrebujemo vseh podatkov, zato smo
ustrezno določili nujno potrebne podatke in v ta namen uporabiliobjekte, s katerimi smo
dodatno zmanjšali količino podatkov, ki jih bomo med odjemalcem in storitvijo prenašali.
Implementirali smo osem razredov, pri tem so trije pari razredov namenjeni zmanjšanju
prenosa podatkov, ostali pa pretvorbi podatkov iz baze direktno v XML obliko. Spletna
storitev omogoča pridobivanje podatkov o:
-

artiklu: implementiran razred Artikel.cs in smallArtikel.cs za osnovne podatke;

-

ceni: implementiran razred Cena.cs za podatke o artiklu v trgovini;

-

poslovalnici: implementiran razred Poslovalnica.cs in smallPoslovalnica.cs za
osnovne podatke;

-

trgovini: implementiran razred Trgovina.cs in smallTrgovina.cs za osnovne
podatke;

-

proizvajalcih: implementiran razred Proizvalajec.cs.

10.3

Metode spletne storitve

Metode spletne storitve predstavljajo edini del, ki je viden uporabnikom storitve in preko
katerega dobijo odgovor na želeno poizvedbo. Odločili smo se metode ločiti glede na
poizvedbe na bazo, zato predstavlja praktično vsaka poizvedba svojo metodo, delovanje
spletne storitve pa je lažje razumljivo in uporabno.
Struktura implementiranih metod je zelo podobna, razlikujejo se vhodni parametri intip, ki
ga metoda vrača (slika 10.2).Znotraj metod takoj opazimo razliko v poizvedbi na bazo, ki
se v osnovi razlikuje glede na način poizvedbe na bazo, le-to izvedemo s pomočjo klica
rutine ali pa izvedemo običajni ukaz oz. SQL poizvedbo.
Implementirali smo skoraj 40 metod, ki nam omogočajo implementacijo vseh načrtovanih
funkcij aplikacije, pomembnejše med njimi so:
-

publicArtikel get_artikel_po_ean(Int64 ean): vrača vse podatke o artiklu z

EAN kodo, podano kot parameter;
-

publicArtikel[] get_artikle_po_nazivu (string naziv):vrača polje podatkov o

artiklih, ki v nazivu vsebujejo niz, podan kot parameter;
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-

publicsmallArtikel[] get_artikle_small_po_nazivu(string naziv):vrača polje

osnovnih (manj prenosa) podatkov o artiklih, ki v nazivu vsebujejo niz, podan kot
parameter;
-

publicsmallPoslovalnica[] get_poslovalnice_small_po_nazivu(string niz):

vrača polje osnovnih podatkov o poslovalnicah, ki v nazivu vsebujejo niz, podan
kot parameter. Obstaja tudi metoda, ki vrača polne podatke,inmetodi, ki enako
vračata za trgovine;
-

publicCena[] get_cene_artikla(Int64 EAN):vrača podatke o cenah artikla z

EAN kodo, podano kot parameter. Pri tem za potrebe aplikacije ne vračamo samo
ID-jev tujih ključev cene iz baze, ampak tudi nazive;
-

publicstring add_artikel(UInt64 EAN, string n, string dn, string enota,
double pak, string opis, string opomba, int proizvajalec, bool pa): doda

artikel s podanimi parametri in vrne niz, ki ga vrača baza kot potrdilo o
uspehu/neuspehu;
-

publicstring add_trgovina_in_lokacija_brez_GPS(string naziv, string
dodatniNaziv, string opis, string opomba, string ulica, int hs, string
dhs, string kraj, string opomba_lok, int ps): doda trgovino in lokacijo s

podanimi parametri, pri tem pa uporabi rutino invrne odgovor baze. Podobne rutine
smo implementirali še za dodajanje poslovalnice, proizvajalca, cene in ostalih
struktur;
-

publicstring

update_trgovina_full(int

id,

string

naziv,

string

dodatniNaziv, string opis, string opomba, string ulica, int hs, string
dhs, string kraj, int ps, string opomba_lok): posodobi trgovino in njen sedež

s podanimi parametri, pri tem podatke zamenja z novimi oz. pusti stare glede na
dobljene vrednosti. Podobne rutine smo implementirali še za ostale strukture kot
so cena, poslovalnica, proizvajalec...
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11APLIKACIJA
Aplikacija je edini del našega sistema, ki ga bodo končni uporabniki uporabljali
neposredno, zato je od nje lahko odvisen uspeh celotnega projekta. Pred dejanskim
razvojem aplikacije smo zato postavili nekaj temeljnih zahtev,h katerim smo tekom razvoja
težili.
Pri razvoju prototipne aplikacije smo se osredotočili na glavne funkcionalnosti, nato pa
temu dodali funkcionalnosti, ki so uporabnost aplikacije povečali. Cilj je bil ustvariti
prototip, hkrati pa aplikacijo dodelati do te mere, da bi jo bilo mogoče ponuditi nekaterim
ključnim uporabnikom terglede na njihove odzive in želje nadaljevati razvoj.

11.1

Dovoljenja za operacijski sistem

Varnost predstavlja pomembno komponento operacijskega sistema Android, zato je
delovanje posameznih aplikacij ločeno in vsaka aplikacija teče v svojem virtualnem okolju.
Za dostop do funkcionalnosti in podatkov sistema, ki lahko predstavljajo grožnjo varnosti
in integriteti sistema, je potrebno najprej dobiti dovoljenje.
Kot

razvijalci

moramo

za

uporabo

nekaterih

segmentov operacijskega sistema znotraj naše
aplikacije ob namestitvi torej dobiti dovoljenja za
aplikacijo. Gre za enkratno operacijo, pri kateri
sistem na podlagi lastnosti aplikacije uporabnika
opozori o dostopih, ki jih z namestitvijo aplikacije
dovoljuje. Na voljo je čez 100 različnih dovoljenj,
med katerimi so tudi dovoljenja za dostop do GPS,
bluetooth-a,

klicev,

SMS-ov,

kamere,

NFC,

kontaktov, interneta...[2].
Delovanje naše aplikacije temelji na podatkovni
bazi, do katere bomo dostopali na daljavo s
pomočjo internetne povezave, zato potrebujemo
dostop do interneta. Ker pa smo se odločili
uporabnikom ponuditi možnost odčitavanja kod z
izdelkov,potrebujemo poleg interneta še dostop do
kamere. Drugih dovoljenj zaenkrat v aplikacijo
nismo vključevali, saj lahko nepojasnjene zahteve
uporabnika odvrnejo od namestitve (slika 11.1).
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Slika 11.1: Zahteva za dovoljenja naše
aplikacije

11.2

Grafični vmesnik

Pri lansiranju aplikacije na trg je zelo pomemben prvi vtis uporabnikov, na katerega
močno vpliva izgled grafičnega vmesnika. Poleg izgleda mora biti grafični vmesnik
enostaven za uporabo, uporabniku mora omogočati enostaven dostop do funkcij, ki jih od
aplikacije pričakuje, pravtako pa morajo biti postavitve na zaslonu smiselne.
Pri razvoju naše prototipne aplikacije smo za sestavo grafičnega vmesnika uporabili
orodje, ki ga dobimo ob namestitvi ADT v Eclipse, le-to omogoča osnovno sestavo
vmesnika, dele vmesnika pa smo sestavili kar z XML kodo, ki predstavlja najnižji nivo
oblikovanja vmesnikov za operacijski sistem Android.
Neglede na način sestave vmesnika, bodisi s pomočjo kakšnega orodja bodisi ročno, ob
prevajanju celotne aplikacije v .apk format dobimo vmesnik, opisan zgolj v formatu XML,
slike in ostali viri, potrebni za prikaz vmesnika, pa se nahajajo znotraj namestitvenega
paketa .apk v res direktoriju.
Sestava grafičnega vmesnika poteka podobno kot za naprave z operacijskim sistemom
Windows, vmesnik za activity na operacijskem sistemu Android pa lahko enačimo z
vmesnikom za formo/okno okolja Windows. Vsak activity ima načeloma svoj vmesnik oz.
layout, na katerega so vezani gradniki, kot so gumbi, slike, vnosna polja, labele...,le-ti pa
so lahko določeni že v samem layout-u, lahko pa jih po potrebi dodajamo in spreminjamo
programsko znotraj activity-ja.

11.3

Povezava s spletno storitvijo

Podatki o izdelkih, trgovinah in cenah bodo hranjeni ločeno v bazi, ki je gostovana na
strežniku. Naprava podatke glede na potrebe pridobiva s pomočjo spletne storitve prek
SOAP sporočil, v katerih so podatki strukturirani v obliki XML datoteke. Takšna struktura
omogoča lažje in preglednejše delo s podatki, hkrati pa je komunikacija zaradi
standardizirane oblike primerna za večino odjemalcev.
Uporaba SOAP protokola na napravah Android je omogočena s pomočjo kSOAP,
knjižnice za odjemalce SOAP spletnih storitev, ki je bila razvita za omejena Javanska
okolja, kot so appleti in J2ME aplikacije. Pri implementaciji naše aplikacije smo uporabili
knjižnico verzije 2.6.5, prirejene za uporabo na napravah Android, z verzijo 2 pa je poleg
mnogih izboljšav izboljšana tudi podpora .NET okolju, v katerem sloni deluje tudi naša
spletna storitev[21].
Komunikacija na spletno storitev večino časa poteka prek mobilnega omrežja, zato smo
morali pri implementaciji upoštevati faktorje, ki lahko podaljšajo čas trajanja poizvedb, kot
so: moč signala, tip povezave (GPRS – General Packet Radio Service, EDGE –
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Enhanced Data Rates for GSM Evolution, UMTS, HSDPA), vremenski in ostali okoljski
vplivi, hkrati pa je čas odvisen tudi od strežnika samega in časa, ki ga potrebuje za
odgovor.
Ravno zaradi zamika, ki zaradi asinhronega načina povezave lahko upočasni oz. za nekaj
trenutkov ohromi delovanje aplikacije, smo se odločili pošiljanje poizvedbe in pridobivanje
odgovora programsko ločiti od same aplikacije. Operacijski sistem Android v ta namen
ponuja posebno strukturo, poimenovano AsyncTask – asinhrono opravilo, s katerim smo
pridobivanje preselili v ozadje in omogočili nadaljnjo uporabo aplikacije brez blokiranja.
V našem primeru smo se AsynTask-a poslužili predvsem za prikaz obvestila o poteku
povezave med strežnikom, s tem pa uporabniku ponudili prijaznejši način spremljanja
delovanja aplikacije ter lažji nadzor in obveščanje o napakah, do katerih utegne priti med
delovanjem.
AsyncTask omogoča pravilno in enostavno uporabo niti grafičnega vmesnika. Prvovrstno
je namenjen krajšim operacijam – do nekaj sekund brez potrebe po upravljanju z nitmi.
Tako lahko krajše operacije, ki sicer preobremenijo nit grafičnega vmesnika in posledično
povzročijo tudi njegov zastoj, izvedemo v ozadju, rezultat pa na koncu posredujemo in
prikažemo na vmesniku.
Asinhrono opravilo je definirano s tremi generičnimi tipi, s katerimi nadzorujemo delovanje
opravila in njegov rezultat imenovanimi:
-

Parametri – params: po navadi vsebujejo podatke potrebne za izračun/operacijo;

-

Napredek – progress: s katerim lahko nadzorujemo napredek opravila;

-

Rezultat– Result: rezultat operacije.

Pri izvajanju asinhronega opravila imamo poleg generičnih tipov, ki opravilo definirajo, na
voljo štiri korake, ki si sledijo po vrstnem redu izvajanja opravila:
-

onPreExecute: pred izvedbo, namenjeno pripravam na izvedbo, inicializaciji…;

-

doInBackground: jedro opravila, kjer se izvaja operacija;

-

onProgressUpdate: med izvajanjem operacije lahko s pomočjo tega koraka glede
na napredovanje operacije izvedemo določene akcije;

-

onPostExecute:

po

zaključku

izvedbe

–

doInBackground,

namenjeno

zaključevanju izvedbe, pretvorbi dobljenih rezultatov ipd.
Asinhrono opravilo je možno med izvajanjem tudi prekiniti, vendar moramo pri tem sami
znotraj izvajanja preverjati, ali je bilo opravilo preklicano, in se ustrezno odzvati[3].
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Kreiranje SOAP sporočila
Ob vsaki poizvedbi smo glede na tip poizvedbe sestavili SOAP sporočilo in ga kot vhod
poslali v izvedbo v ozadje. Najprej smo seveda preverili, ali so nam na razpolago vsi
potrebni podatki za sestavo sporočila, in jih šele nato dodali v SOAP ovojnico, ki je
predstavljala vhod v AsyncTask. Da bi se sestave SOAP sporočila sploh lotili,smo morali
poznati namespace– imenski prostor inime metode spletne storitve, na podlagi katerih
smo sestavili objekt za poizvedbo:
SoapObject

request

=

new

SoapObject(this.getString(R.string.WS_namespace),

this.getString(R.string.WS_add_artikel))

Oba argumenta predstavljata niz,zato smo se zaradi možnosti sprememb podatkov
spletne storitve odločili uporabiti mehanizem, ki ga ponuja Android. V namen shranjevanja
podatkov, kot sta v našem primeru imenski prostor in metoda, ima Android znotraj
aplikacijenamensko datoteko strings.xml. V njo lahko zapišemo podatke, do katerih bomo
v aplikaciji večkrat dostopali in bi bilo ponavljanje na več mestih v kodi nesmiselno. V
kolikor bi prišlo do spremembe imena metode ali imenskega prostora,bi za ažuriranje
morali spremeniti le vrednost v tej datoteki, delovanje pa lahko skoraj enačimo z
WebConfig-om, ki ga v podobne namene uporablja spletna storitev.
Kadar določimo metodo, ki jo bomo klicali, potrebujemo za uspešno poizvedbo seveda
tudi vhodne parametre, ki jih je potrebno v SOAP sporočilo dodati in v našem primeru
večinoma predstavljajo vrednosti iz vnosnih polj, ki jih je vnesel uporabnik.
Šele po uspešno dodanih parametrih lahko poizvedbo pošljemo strežniku in počakamo na
rezultat, ki ga prikažemo uporabniku.

Poizvedba na strežnik
Poizvedbo smo kot rečeno izvedli s pomočjo asinhronega opravila, katerega vhod je
SOAP ovojnica. Za lažjo predstavo bomo poizvedbo prikazali s pomočjo kode, ki je izsek
iz activity-ja za dodajanje artikla.
privateclass WSconnect extends AsyncTask<SoapSerializationEnvelope, Exception,
SoapObject>

Iz zgornje kode lahko razberemo, da je vhod v opravilo SoapSerializationEnvelope, ki
predstavlja prej sestavljeno SOAP sporočilo z vsemi parametri;sledi objekt za prikaz
napredka tipa Exception, saj dejanskega napredka ne bomo prikazovali, in je edini
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dogodek, ki proži funkcijo napredovanja napaka, ki se lahko zgodi med prenosom. Tretji
člen v kodije objekt, ki bo ob koncu poizvedbe posredovan funkciji za zaključek
(onPostExecute) in predvidoma vsebuje odgovor oz. podatke,dobljene od strežnika.
Pred začetkom poizvedbe uporabniku prikažemo sporočilo o povezavi na strežnik, ki
uporabnika opozori, da poteka komunikacija s strežnikom in lahko traja nekaj časa.
protectedvoid onPreExecute()
{
dialog = ProgressDialog.show(DodajArtikel.this, "", "Komunikacija s
strežnikom. Prosimo počakajte...", true);
}
protected SoapObject doInBackground(SoapSerializationEnvelope... param)
{
try
{
HttpTransportSE androidHttpTransport = new HttpTransportSE(URL);
SoapSerializationEnvelope envelope = param[0];
if(checking)
androidHttpTransport.call(METODA), envelope);
else
androidHttpTransport.call(METODA), envelope);
SoapObject result;
try
{
result = (SoapObject)envelope.bodyIn;
}
catch (Exception e)
{
result = (SoapObject)envelope.getResponse();
}
return result;
}
catch (Exception e)
{
publishProgress(e);
returnnull;
}
}

Zgornja koda prikazuje poizvedbo, ki v primeru napake le-to posreduje kot napredek,
lahko pa bi v tem delu uporabniku prikazovali tudi količino prenesenih podatkov ipd.
protectedvoid onPostExecute(SoapObject result)
{
if(result != null)
{
if(result.getProperty(0) != null)
{
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String reply = result.getProperty(0).toString();
print(reply);
if(!reply.contains("NAPAKA"))
{
...reakcija na pridobljene podatke
}
}
}
else
{
print("Napaka na strežniku poskusite kasneje!");
}
dialog.dismiss();
}

V primeru dodajanja artikla dobimo od strežnika le podatek o uspešnosti dodajanja, pri
iskanju in podobnih poizvedbah pa pridobimo večje količine podatkov o izdelkih,
trgovinah, poslovalnicah...
Ob zaključku komunikacije odstranimo opozorilo, posredujemo rezultat in uporabnik lahko
nadaljuje z uporabo aplikacije.

11.4

Namestitev, zagon in prvi activity

Namestitev aplikacije poteka enako kot pri ostalih
aplikacijah,

ob

namestitvi

od

uporabnika

zahtevamo dovoljenja (slika 11.1) in ob potrditvi se
aplikacija

namesti

na

napravo,

do

nje

pa

dostopamo iz aplikacijskega menija.
Kadar uporabnik zažene aplikacijo, se nahaja na
activity-ju, ki mu omogoča osnovne funkcionalnosti
aplikacije (slika 11.2).
-

Iskanje: iščemo lahko med artikli, trgovinami
in poslovalnicami, znotraj teh kategorij pa
tudi po dodatnih kriterijih. Pri artiklu po EAN
kodi ali nazivu, pri poslovalnici in trgovini pa
po nazivu.

-

Skeniranje: tukaj uporabniku prikažemo nov
vmesnik, znotraj katerega poteka skeniranje
črtnih kod.

-

Dodajanje: v kolikor imamo podatke za
dodajanje, lahko dodamo artikel, trgovino,
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Slika 11.2: Osnovni Activity naše
aplikacije

poslovalnico ali ceno za artikel.

11.5

Iskanje

Kadar uporabnik želi pridobiti podatke s strežnika, lahko uporabi iskanje, ki se deli glede
na objekt,za katerega informacije želimo (artikel, trgovina in poslovalnica). Iskanja po
cenah kot takih ne omogočamo, saj bo uporabnik do njih dostopal preko artikla, kjer bodo
vidne vse cene za izbran artikel. Neglede na objekt,za katerega informacije potrebujemo,
so rezultati prikazani v obliki seznama na posebnem activity-ju, imenovanem
ListActivity[4]. Na tem seznamu lahko uporabnik nato izbere želeno postavko in tako pride
do podrobnejših informacij, urejanja ali dodajanja podatkov.

11.6

Dodajanje

Dodajanje podatkov je v osnovi zelo podobno, saj od uporabnika zahtevamo podatke, ki
se navezujejo na artikel, trgovino ali poslovalnico. Kadar uporabnik vnese podatke,
moramo preveriti pravilnost in prisotnost obveznih podatkov:
-

EAN koda, naziv, količina in enota pri artiklu;

-

artikel, cena in trgovina/poslovalnica pri ceni artikla;

-

naziv in sedež pri trgovini;

-

naziv, lokacijo inmatično trgovino pri poslovalnici;

Preverjanje pravilnosti je sicer implementirano tudi na nivoju podatkovne baze, vendar v
primeru napačnih ali pomanjkljivih podatkov po nepotrebnem porabljamo internetno
povezavo, katere uporabo smo skozi celotno aplikacijo poskušali čim bolj minimizirati.
Pri dodajanju utegnemo dobiti tudi podatke, ki so oblikovno pravilni, a vsebinsko napačni,
zato bi bilo ob množični uporabi aplikacije smiselno uvesti začasno bazo ali tabele, v
katere bi shranjevalinove vnose, in jih šele ob potrditvi dodali med ostale.
Sčasoma lahko računamo, da se bo uporaba dodajanja močno zmanjšala, saj bo v bazi
prisotnih večina podatkov, posledično pa bo namesto dodajanja v uporabi posodabljanje
obstoječih vnosov.

11.7

Skeniranje

Skeniranje predstavlja eno ključnih funkcij naše aplikacije, saj celotno delovanje temelji
ravno na črtnih kodah, ki jih lahko vnesemo ročno ali pa jih s pomočjo vgrajene kamere
odčitamo z izdelka.
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Ker je na trgu že ogromno aplikacij za zajem črtnih kod, smo najprej mislili uporabiti katero
izmed njih in našo aplikacijo pripraviti, da od nje prejme vrednosti. Vendar obstaja temu
posebej namenjena knjižnica napisana v Javi – Zxingoz. Zebra Crossing, vključena tudi v
aplikacijo Barcode Scanner, preko katere lahko s pomočjo Intent-a odčitamo kodo. Gre za
odprtokodno knjižnico, ki omogoča delo z 1D/2D črtnimi kodami, od katerih smo za
potrebe naše aplikacije uporabili zajem [38].
Kadar uporabnik želi črtno kodo odčitati z izdelka, mu prikažemo sliko, ki jo zajema
vgrajena kamera, in v realnem času zajemamo črte kode. V kolikor je črtna koda zaznana,
uporabnika vrnemo na prejšnje okno in mu prikažemo zajeto kodo ter format kode.
Knjižnica omogoča tudi napredno delo s črtnimi kodami, od zajema do generiranja, pri tem
pa nudi podporo večini formatov črtnih kod. Za nas sta bili primarno zanimivi le GTIN-8 in
GTIN-13 kodi, ki ju najdemo na večini artiklov slovenskih trgovin.
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12PREDSTAVITEV APLIKACIJE
Za natančnejše razumevanje delovanja aplikacije bomo v nadaljevanju predstavili celotno
aplikacijo in njene funkcionalnosti skozi posamezne activity-je
Activity, ki se zažene ob zagonu aplikacije, smo predstavili v prejšnjem poglavju (slika
11.2),le-ta pa aplikacijo deli na dva oz. tri dele, iskanje in dodajanje artiklov ter skeniranje,
ki pa lahko predstavlja bližnjico do iskanja ali dodajanja artikla.
Kadar uporabnik želi odčitati črtno kodo z izdelka, mu prikažemo activity Skeniranje EAN
kode (slika 12.2), ki je vmesni korak in povezuje rezultat zajema kode s
kameroinaplikacijo. Ob kliku na gumb Skeniraj s pomočjo omenjene knjižniceZXing-a

Slika 12.1: Activity za zajem črtne kode
Slika 12.2: Activity po zajemu črtne
kode z zajetimi podatki

zajamemo črtno kodo, katere vsebino v naš activity prenesemo s pomočjo intent-a. Ob
uspešnem zajemu uporabniku prikažemo zajeto kodo in tip zajete kode (slika 12.2). V
kolikor je uporabnik z rezultatom zadovoljen, lahko samo z enim klikom prikaže podatke,
ki jih pridobi iz baze. V kolikor podatkov za skenirani artikel še ni,uporabniku ponudimo
možnost vnosa, ki je nato viden vsem novim poizvedbam(slika 12.6).
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Iskanje po artiklih, trgovinah in poslovalnicah je v osnovi identično, saj rezultate vedno
prikažemo v listactivity-ju (slika 12.3 – trgovine/poslovalnice; slika 12.4 – artikli), manjša
razlika je le v prikazanih podatkih.

Slika 12.3: Listactivity s
trgovinami

Slika 12.4: Listactivity z artikli

Kadar iz seznama izberemo eno izmed možnosti,
dobimo

podrobnejše

informacije

o

izbrani

trgovini/poslovalnici ali artiklu.
Pri

trgovini/poslovalnici

uporabniku

prikažemo

podrobnejše podatke, kot so opis, sedež... trgovine.
Ker moramo vedeti, za katero trgovino želi uporabnik
izvedeti več podatkov, iz listactivity-ja s pomočjointentaactivity-ju Prikazi Trgovino posredujemo ID trgovine,
na podlagi katerega nato izvedemo poizvedbo na
strežnik, rezultat pa prikažemo uporabniku (slika 12.5).
Pri artiklu uporabniku poleg podatkov, ki jih za izbran
artikel imamo, omogočamo tudi pregled cen po
različnih trgovinah (slika 12.6). Cene prikazujemo na
podoben način kot izbor trgovin, poslovalnic in artiklov
prav

tako

s

pomočjo

Slika 12.5: Pregled trgovine
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listactivity-ja

(slika

12.7).
Aplikacija kot omenjeno uporabnikom omogoča tudi dodajanje. Kadar uporabnik skenira

Slika 12.6: Pregled artikla
Slika 12.7: Pregled cen izbranega
artikla po trgovinah

črtno kodo artikla, ki ga v bazi še ni mu samodejno
ponudimo dodajanje (slika 12.8), dodajanje pa je
omogočeno tudi iz začetnega menija (slika 11.2), kjer
glede na to, ali želimo dodati artikel, ceno ali
trgovino/poslovalnico,

prikažemo

vmesnik

izpolnjevanje potrebnih podatkov.
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za

Pri dodajanju moramo upoštevati, da so nekateri
podatki

obvezni

in

dokler

jih

vnese,dodajanje v bazo ni možno,

uporabnik
pri tem

ne
pa

uporabnika o tem obvestimo. Dodajanje artikla sloni na
črtni kodi, na katero je vezan artikel, zato lahko pri
namenskem dodajanju kodo ročno vnese (prepiše z
artikla) kakor tudi skenira. Kadar uporabnik vnese črtno
kodo, lahko preveri
obstoj

vnesenega

Slika 12.8: Zaznan artikel, ki ga
še ni v bazi

artikla v bazi (slika
12.9). V kolikor artikel obstaja, uporabniku prikažemo
obstoječe podatke o artiklu, v nasprotnem primeru pa
mu omogočimo nadaljnji vnos.
Dodajanje trgovine oz. poslovalnice je precej podobno.
Dodajanje trgovine zajema osnovne podatke o trgovini (slika 12.11), pri dodajanju
poslovalnice pa je posebnost le v tem, da je potrebno poslovalnici določiti še matično
trgovino. Nekoliko kompleksnejše je dodajanje cene artiklu (slika 12.10), do katerega
lahko pridemo iz menija Dodajanje (slika 11.2) ali iz pregleda cen artikla (slika 12.7). Pri
dodajanju mora uporabnik izbrati tako trgovino kot artikel, temu pa mora pripisati še ceno.
Izbor artikla in trgovine poteka podobno kot iskanje, kjer iz seznama ponujenih možnosti
izberemo želeno, katere ID se prav tako s pomočjo intent-a prenese v activity za
dodajanje.
Končna aplikacija tako zajema celotno paleto funkcij za dodajanje, urejanje in pregled
podatkov iz baze, pri tem pa je

uporaba enostavna in
Slika 12.9: Dodajanje artikla

intui
tivn
a.
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Slika 12.10: Dodajanje cene

Slika 12.11: Dodajanje trgovine

13UGOTOVITVE IN MOŽNOSTI ZA RAZVOJ
Pri razvoju celotnega sistema smo poskušali slediti željam, ki bi jih končni uporabniki
pričakovali, zato smo v ta namen že tekom razvoja poskušali pridobiti čim več mnenj
potencialnih uporabnikov, prav tako pa smo jim ponudili prototipno aplikacijo in iz odziva
poskušali pridobiti čim več uporabnih informacij.
Aplikacija se je izkazala za zelo uporabno, čeprav smo v začetku opazili, da je bil najbolj
moteč faktor pri uporabi pomanjkanje podatkov, vendar se je zdela sama ideja aplikacije
nadvse zanimiva in uporabna. Kot še posebej všečna lastnost aplikacije jeizstopalo
skeniranje črtne kode, ki močno olajša iskanje, hkrati pa s črtno kodo lahko zagotovimo,
da je primerjava cen dejansko primerjava tako kvalitativno kot kvantitativno identičnih
artiklov.
Nekaj funkcij smo na podlagi mnenj uporabnikov spremenili in dodali že med samim
razvojem, a je bilo potrebno marsikatero idejo le zapisati na papir in nadaljevati s prvotnim
načrtom, saj bi drugače močno razširili razsežnosti projekta, ki za proučitev in
implementacijo zahteva več ljudi ter več časa.Ker gre za dokaj novo področje, smo s
prototipno aplikacijo predrli led, hkrati pa pridobili marsikatero dodatno idejo, ki jo lahko
uresničimo v morebitnem nadaljnjem razvoju aplikacije.
Pri uporabi aplikacije se je z večanjem števila izdelkov v sistemu izkazalo, da iskanje, kot
smo si ga zamislili na začetku, ni dovolj specifično, rezultatov je preveč, s tem pa je
uporabniku težje najti iskan izdelek.Sistem iskanja bi bilo potrebno nadgraditi tako, da bi
najprej prikazali le del rezultatov in jih nato sproti nalagali, kot smo tega navajeni iz drugih
aplikacij. Smiselno bi bilo uvestitudi več kriterijev iskanja in možnost razvrščanja po
različnih ključih.
Med željami uporabnikov se je pojavila tudi ideja o nakupovalnem listku, kamor bi
uporabnik dodajal izdelke, ki jih potrebuje. S tem bi hitreje dostopal do izdelkov, ki ga
dejansko zanimajo ter njihovih cen in trgovin, kjer jih lahko dobi. Stvar je dokaj enostavno
izvedljiva z uporabo podatkovne baze, vgrajene v Android – SQLite, v kateri bi hranili
informacije o izbranih izdelkih, poleg tega pa bi do njih lahko dostopali tudi brez internetne
povezave.
Ob ideji o nakupovalnem listku se nam je porodila zamisel o razširitvi nakupovalnega
listka s svetovanjem, kam se dejansko odpraviti po nakupu. Kadar bi uporabnik želel
vsebino nakupovalnega listka kupiti,bi preverili ceno celotnega nakupovalnega listka po
različnih trgovinah in uporabniku ponudili najcenejšo. Ker se lahko zgodi, da je najcenejša
trgovina dejansko na drugem koncu Slovenije, bi trgovinam in poslovalnicam morali dodati
GPS lokacije, kibi jih nato uporabili kot utež k skupni ceni artiklov. Seveda bi za pravilen
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izračun potrebovali tudi podatek o lokaciji samega uporabnika, kar pa večina mobilnih
telefonov omogoča z uporabo vgrajenega GPS sprejemnika.
Kot dodatno funkcionalnost bi lahko dodali portal za ocenjevanje tako trgovin kot samih
izdelkov. S tem bi uporabnikom na hiter in preprost način podali informacije iz prve roke in
jim olajšali odločitev o nakupu izdelka ali obisku trgovine. Tukaj bi aplikacija dobila
popolnoma nove razsežnosti, potrebno bi bilo vložiti ogromno dela in znanja, hkrati pa je
vzdrževanje in preverjanje takšnega portala precej zahtevno.
Uvedba portala bi za sabo potegnila tudi uvedbo registracije uporabnikov. Posledično pa
bi lažje nadzirali tudi pravilnost vnosov;uporabnike, ki pogosteje in pravilno vnašajo ter
aktualizirajo podatke,pa označili kot zaupanja vredne, kar bi ostalim uporabnikom
predstavljalo dodatno merilo zanesljivosti dobljenih podatkov.
Možnosti za nadgradnjo je ogromno, poleg lastnih idej in idej testnih uporabnikov bi z
množično uporabo dobili tudi ideje s strani končnih uporabnikov;razvoj mobilnih naprav in
operacijskih sistemov pa bi z novimi funkcionalnostmi lahko omogočil razvoj v nove smeri.
Zanimivo bi bilo v projekt vključiti tudi trgovce, ki bi lahko nadzirali pravilnost podatkov v
sistemu, hkrati pa takoj aktualizirali spremembe cen in bi tako uporabnikom lahko ponudili
vedno aktualizirane podatke.
Seveda je nemogoče, da bi v tem delu zajeli in opisali vse razširitve, smo pa podali kar
nekaj idej, katerih izvedba lahko predstavlja podlago za nadaljnjo raziskovanje in razvoj.
Skozi delo smo poskušali tako morebitnim razvijalcem kot končnim uporabnikom prikazati
zamišljeno idejo in produkt, ki lahko predstavlja temelje za nadaljnji razvoj. Področje
raziskovanja je še precej neraziskano, konkretnih rešitev pa trenutno tako na domačem
kot tujem trgu ni zaslediti.
Pri raziskovanju obstoječih rešitev in tehnologije smo pridobili veliko novega znanja s
področja razvoja mobilnih aplikacij, hkrati pa uporabili, nadgradili in utrdili že usvojena
znanja ter jih skozi magistrsko delo poskušali čim bolje in razumljivo predstaviti. Odziv
testnih uporabnikov je bil nadvse spodbuden, izkazali so željo po vsakodnevni uporabi
aplikacije, hkrati pa jih je zanimal nadaljnji razvoj.
Z opisanimi ugotovitvami in odzivi lahko zaključimo, da je tole magistrsko delo le začetek
in lahko predstavlja novo prodajno in raziskovalno nišo v razvoju tehnologije in mobilnih
aplikacij.
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