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1. Popis projektu
Projekt bude realizovať utilitu na archivovanie súborov vo formáte TAR. Takto archivované súbory 
bude schopná odosielať cez bluetooth, poprípade iné kanály ako mail alebo priamo synchronizovať s 
nejakým serverom. Aplikácia bude taktiež kalkulovať dobu prenosu cez jednotlivé kanály. Projekt bude 
realizovaný v jazyku Java ME (v prostredí NetBeans 9.0.1) a pre platformu Sony Ericsson  .  

2. Popis problému

2.1 Users

Užívateľmi  aplikácie  môže  byť  ktokoľvek,  kto  si  chce  zjednodušiť  prácu  pri  prenose  väčšieho 
množstva súborov. Systém totiž umožňuje napríklad prenos sady fotiek na iné zariadenia alebo server 
len pomocou minimálneho počtu akcií od užívateľa.

2.2 Activities

– Archivovanie zložiek alebo skupín súborov vo formáte TAR.

– Rozbaľovanie už zabalených balíčkov do internej pamäte.

– Odosielanie archívov cez bluetooth a email.

– Synchronizácia súborov na server.

– Zdieľanie súborov cez server s inými užívateľmi.

– Prepočet doby a ceny prenosu dát cez dané kanály.

2.3 System support

– Najdôležitejšou súčasťou aplikácie je samotný proces archivácie a rozbaľovania. Ten bude plne 
podporovaný aspoň podľa POSIX štandardu.

– Neodmysliteľnou súčasťou samozrejme bude pohodlné a intuitívne grafické prostredie pre 
uľahčenie práce s aplikáciou.

– Prepočet doby a ceny prenosu bude (pravdepodobne) založený na báze merania rýchlosti 
pripojenia s ohľadom na priemernú rýchlosť.

– Jednotlivé dátové kanály budú pridávané postupne, avšak prednostne sa bude realizovať 
odosielanie pomocou bluetooth zariadenia.
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Systém bude realizovaný pre mobilné zariadenia typu Sony Ericsson  .  

2.4 Context

Aplikácia  na  svoje  fungovanie  potrebuje  aspoň  jeden  funkčný  kanál  na  odosielanie  dát  (samotné 
archivovanie nemá zmysel). Možnosť výberu z dátových kanálov bude obmedzená podľa schopností 
daného prístroja. Pri internetovom prenose sa prioritne bude využívať rýchlejšia z aktívnych liniek, tj. v 
poradí  Wi-Fi,  3G, GSM.  Dôležitým aspektom je  taktiež veľkosť internej  pamäte,  aby bolo možné 
archívy vytvárať a poprípade uchovávať.

Poznámka: časti  označené  podčiarknutím boli  opravené podľa aktuálneho prototypu a ďalej 
budú platiť ako nemenné.
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3. Dokumentácia prototypu

3.1 Čo bolo vytvorené a z akého dôvodu

Prototyp bol vytváraný na základe požiadaviek na daný software (viď D2). V prvotnej fáze tvorby som 
sa  zameral  hlavne  na  samotné  užívateľské  rozhranie,  ktoré  je  najdôležitejšou  a  neodmysliteľnou 
súčasťou aplikácie. 

Začal som tvorbou vlastných screenov v Java ME, ktoré neposkytovali  len základnú funkčnosť pri 
zobrazovaní, ale obsahujú aj náročnejšiu aplikačnú logiku, navigáciu a body pre potrebné rozšírenia, 
obzvlášť  pri  zobrazovaní  progresu  výpočtu  a  transferu.  Aby  bolo  užívateľské  rozhranie  čo 
najjednoduchšie a najčítateľnejšie sú obrazovky tvorené výlučne zo základných komponent Java ME, 
ktoré majú tú výhodu, že sa vzhľadovo prispôsobujú mobilnému zariadeniu, na ktorom sú vykreslené.

Okrem  vzhľadu  ma  samozrejme  zaujímalo  aj  rozloženie  navigačných  akcií v  rámci  jednotlivých 
vykresľovaných obrazoviek.  Vývoj  prebieha na platforme Sony Ericsson,  čomu je  prispôsobené aj 
rozloženie, napríklad označovanie, ktoré je na danej platforme vždy aktivované až po zvolení danej 
akcie v menu (viď prílohy).

K prototypu patrí  samozrejme už aj  prvá funkčnosť.  Aplikácia momentálne podporuje prechod cez 
FileSystém zariadenia, náhľad súborov (fotky a textové súbory, v budúcnosti rozšírené o rozbaľovanie 
Tar archívov), proces archivovania a zápis archívov na FileSystém a odosielanie cez Bluetooth/OBEX.

3.2 Prílohy

Prílohy obsahujú samotný prototyp v dvoch formách. 

V  prílohe  A  (viď  Príloha  A)  je  pomocou  screenshotov  zachytený  priebeh  prechodu  užívateľa 
užívateľským rozhraním.  V prechode sa nenachádza konfiguračná obrazovka pre Bluetooth/OBEX, 
pretože som nebol schopný spustiť emuláciu Bluetooth v emulátore.

V druhej prílohe, obsiahnutej v odovzdanom archíve, sa nachádza prototyp písaný v jazyku Java ME, 
pripravený na distribúciu medzi užívateľov. Jedná sa o prvotnú formu programu, ktorá nepodporuje 
všetky požadované funkcie poľa D2.  

3



4. Hodnotenie prototypu

4.1 Príprava hodnotenia

V rámci  prípravy hodnotenia  bol  zhotovený funkčný prototyp  aplikácie spustiteľný minimálne  na 
platformách Sony Ericsson a Nokia. Samotný prototyp je popísaný vyššie. Bol navrhnutý tak, aby mal 
užívateľ možnosť otestovať maximum funkcií a prejsť temer všetkými obrazovkami aplikácie. 

4.2 Príprava testu

Pre  testovanie  bola  zvolená  metóda  testu  použiteľnosti.   Prototyp  bol  následne  poskytnutý  dvom 
expertom (vrátane mňa) a jedného užívateľa z cieľovej skupiny (tj. minimálne užívateľa, ktorý pozná 
prednosti formátu Tar). Každý z nich bol oboznámený s funkciou prototypu a mali dve základné úlohy, 
a to prejsť prostredím k náhľadu súboru a spojiť malú podmnožinu súborov do archívu Tar a pomocou 
funkcie FileSystém uložiť daný archív na internú pamäť zariadenia. 

4.3 Testovanie

Pri  testovaní  som zaznamenával  výlučne  len  negatívne  pripomienky  k  aplikácii,  zhrnuté  nižšie  v 
bodoch.

4.3.1 Test prechodu FileSystémom a náhľadov súborov

• Expert 1 (Ja): http://www.netocny.sk/uloha1-testsubject1.mpeg

i. Pri prechode prostredím chýba tlačítko Exit, ktoré by ukončilo aplikáciu (v prototype už 
opravené).

ii. Pri náhľade Tar archívu, nie je možnosť archív rozbaliť. Bude doplnené do D4.

iii. Binárne súbory sa zobrazujú ako textové, čo nie je vhodné.

• Expert 2 (Jan Pěček): 

Test1: Test prvého prototypu. Záznam neexistuje. Skúšané na reálnom zariadení počas hodiny.

i. Nevhodné  rozloženie  akcií  pri  zobrazovaní  FileSystému.  Nezhoduje  sa  s  štandardným 
rozložením pre platformu Sony Ericsson. Jedná sa o akcie „Check“ a „View“, ktoré na sa 
danej platforme zobrazujú a fungujú až po zmene módu na „Select more“. (V aktuálnej 
verzii prototypu opravené.) 

Test2: Test súčastného prototypu. http://www.netocny.sk/test1_2-testsubject2.avi

i. Pri  náhľade  súboru  nie  je  možné  rozlíšiť  binárne  od  textových  súborov  takže  nie  je 
napríklad možne zobraziť PDF súbory. Viď. záznam.

 Užívateľ 1: http://www.netocny.sk/test1-testsubject3.mpeg

i. Pri teste neboli žiadne výhrady k danej funkcionalite.
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4.3.2 Test archivovania

• Expert 1 (Ja):  http://www.netocny.sk/uloha2-testsubject1.mpeg

i. Relatívne pomalý výpočet pri väčšom množstve súborov. Nutnosť ukladať medzivýsledky 
na internú pamäť.

ii. Pri výbere možnosti prenosu je vidieť chybu emulátoru. Uchováva statické premenné aj po 
ukončení MIDletu. Nevyskytuje sa na vývojárskej platforme (Sony Ericsson W580i).

• Expert 2 (Jan Pěček): http://www.netocny.sk/test1_2-testsubject2.avi

i. Pri  vytváraní  súborov  vzniká  čiastočné  nedorozumenie.  Pri  dokončení  Tar  archívu  sa 
ponúka možnosť „Back“, čo však znie mätúco a navádza užívateľa, aby si „pridal“ nové 
súbory do archívu. Archív je však prepísaný novým archívom.

 Užívateľ 1: http://www.netocny.sk/test2-testsubject3.mpeg

i. Pri ukladaní na FileSystém by bolo očakávané, že sa po ukončení nastaví náhľad na zložku, 
kde  sa nachádza  výsledok,  teda  výsledný Tar  archív  miesto  umiestnenia  do základného 
výberu koreňových zložiek.

4.4 Analýza a vyhodnotenie

Test nepoukázal na väčšie nedostatky v dizajne aplikácie.  Testeri sa zhodli hlavne na nedostatkoch v 
náhľade  súborov,  kedy sa nerozlišujú binárne  a  textové  súbory a  teda  všetky sú  zobrazované ako 
textové. To je značnou nevýhodou prevažne u súborov typu PDF, ale nie je to závažným nedostatkom v 
rámci aplikačnej logiky, ktorá je zameraná na archiváciu a nie na náhľady, ktoré sú skôr informatívneho 
rázu.

Za veľký nedostatok by som považoval zistenie Experta 2 pri druhom teste. V tejto oblasti bude treba 
zapracovať a dané tlačítko „Back“ buď odstrániť (prípadne jednoznačnejšie premenovať) alebo zmeniť 
akciu „Add to tar...“  na akciu „Create  tar...“.  Tým by sa zamedzilo mätúcemu chovaniu aplikácie. 
Druhou možnosťou by bolo rozšíriť aplikačnú logiku o možnosť dodatočného pridávania súborov do 
Tar archívu.

Test u bežného užívateľa nepreukázal žiadne nedostatky, poukázal však na nejednoznačné zobrazenie 
výsledkov v prípade ukladania na internú pamäť telefónu. Táto závada bude odstránená.
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5. Dokumentácia finálneho prototypu

5.1 Čo bolo vytvorené a z akého dôvodu

Pri  vývoji  finálneho  prototypu  som sa  zameral  predovšetkým  na  problémy,  ktoré  sa  vyskytli  pri  

testovaní v rámci D3, ale aj na splnenie požiadaviek stanovených v D2.

Základným bodom vývoja sa stala náhľadová funkcia, ktorá bola optimalizovaná pre zariadenia typu 

Sony Ericsson a rozšírená o možnosť náhľadu TAR archívov a náhľadu súborov v nich, bez potreby 

rozbaľovania archívu. Pri náhľade archívu má užívateľ možnosť archív rozbaliť v zložke, v ktorej sa 

aktuálne nachádza.

Ďalšia  oprava  sa  týka  zobrazovania  výsledku  pri  ukladaní  na  FileSystém zariadenia.  V pôvodnej 

implementácii  sa  výsledok  uložil  pričom  užívateľ  sa  nedozvedel  kam.  To  som  vyriešil  pridaním 

dodatočnej informácie na obrazovke s výsledkom.

Posledným problémom zisteným pri  D3 bola  zlá  interpretácia  tlačítka  pri  vytváraní  archívu.  Toto 

tlačítko som premenoval na „Throw away“ a tlačítko Add to TAR som premenoval na Create TAR. 

Tým som zabezpečil správne pochopenie jednotlivých akcii.

Okrem  týchto  bodov  boli  doplnené  alebo  upravené  viaceré  časti  užívateľského  rozhrania,  ale  aj 

aplikačnej logiky. Program bol optimalizovaný na výkon a boli dokončené všetky požadované funkcie.

5.2 Prílohy

V prílohách sa nachádzajú zdrojové kódy programu s projektom (spustiteľné na platforme NetBeans s 

Java ME plug-inom) a samotná digitálna verzia (jad a jar).
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6. Hodnotenie prototypu

6.1 Príprava hodnotenia

V rámci prípravy hodnotenia bol opäť zhotovený nový prototyp aplikácie, ktorý spĺňa všetky stanovené 

požiadavky v rámci D2. Prototyp je optimalizovaný pre zariadenia typu Sony Ericsson a testovaný na 

modeloch W580i a W508. Samotné testovanie prebiehalo kvôli monitorovaniu na emulátore. 

6.2 Príprava testu

Pre  testovanie  bola  zvolená  metóda  testu  použiteľnosti.  Testovanie  bolo  založené  na  podobnom 

princípe ako pri  hodnotení  v D2.  Testermi opäť boli  dvaja experti,  vrátane mňa,  a jeden užívateľ. 

Otázky boli  tento krát  postavené v opačnom poradí,  teda bolo treba najprv vytvoriť TAR archív a 

následne vyskúšať  náhľadovú funkciu.  Pri  náhľadovej  funkcii  bola  zmena v tom,  že  užívateľ  mal 

získať náhľad súboru uloženého v rámci TAR archívu vytvoreného v prvej úlohe.  

6.3 Testovanie

Pri testovaní som zaznamenával opäť len negatívne pripomienky k aplikácii.

6.3.1 Test archivovania

• Expert 1 (Ja):

i. Pri teste neboli žiadne výhrady k danej funkcionalite.

• Expert 2 (Jan Pěček):

i. Pri teste neboli žiadne výhrady k danej funkcionalite.

 Užívateľ 1: 

i. Pri teste neboli žiadne výhrady k danej funkcionalite.

6.3.2 Test prechodu FileSystémom a náhľadov súborov

• Expert 1 (Ja):

i. Pri teste neboli žiadne výhrady k danej funkcionalite.

• Expert 2 (Jan Pěček): 
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i. Pri teste neboli žiadne výhrady k danej funkcionalite.

 Užívateľ 1:

i. Pri teste neboli žiadne výhrady k danej funkcionalite. 

ii. Pri  následnej  skúške  rozbalenia  sa  subjekt  sťažoval,  že  nemôže  vybrať  len  určitú 

podmnožinu súborov na rozbalenie.

6.4 Analýza a vyhodnotenie

Test  poukázal  na  to,  že  všetky  nedostatky  zistené  pri  D3  boli  odstránené.  Naviac  nové  funkcie 

nevykazujú žiadne nedostatky  (rozbaľovanie archívov, rozšírená náhľadová funkcia, prepočet času a 

ceny prenosu,  atď.).  Užívateľ  aj  experti  sa  zhodli  na  intuitívnom rozložení  ovládacích  prvkov pre 

zariadenia typu Sony Ericsson. Tie zachovávajú štandardy platformy a tým umožňujú jednoduché a 

prehľadné ovládanie bez nutnosti učenia a zapamätávania si pre platformu neštandardných akcií.

Celkovo  teda  môžeme  konštatovať,  že  aplikácia  spĺňa  všetky  predpoklady  na  to,  aby mohla  byť 

zaradená do distribúcie medzi bežných užívateľov. Zahŕňa všetky požadované funkcie pre komfortnú 

prácu s archívmi TAR, čím rozširuje a zjednodušuje možnosti platformy pri prenose digitálnych dát 

medzi mobilnými zariadeniami.
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