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Abstract
The topic of this thesis is to create an application for mobile phones with Android operating
system. Together with a web interface it could increase the safety of persons suffering from
Alzheimer's disease or another type of neurodegenerative disease. Primary it is a quick and
timely localization of lost patient, which can reduce both mental and physical consequences,
including life-threatening. Results of testing applications and website show that the system is
functional and ready for wider practical use.

Abstrakt
Tématem práce je vytvořit aplikaci pro mobilní telefony s operačním systémem Android,
která by společně s vyvíjeným webovým rozhraním dokázala zvýšit bezpečnost osob trpících
Alzheimerovou chorobou, nebo jiným druhem neurodegenerativních onemocnění. Jedná se
především o rychlou a včasnou lokalizaci pacienta v případě jeho ztráty, coţ můţe zmírnit jak
psychické, tak fyzické následky, včetně ohroţení na ţivotě. Výsledky testování aplikace i
webového portálu dokazují, ţe celý systém je funkční a připraven k širšímu pouţití v praxi.
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Seznam pouţitých zkratek
API

Application Programming Interface

CSS

Cascading Style Sheets

ČALS

Česká alzheimerovská společnost

GPS

Global Positioning System

HTML

HyperText Markup Language

HTTP

HyperText Transfer Protocol

INTEM

Inteligent Memory

IMEI

International Mobile Equipment Identity

OS

Operační Systém

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor (dříve Personal Home Page)

SMS

Short message service

Úvod
Bakalářská práce se zabývá problematikou ztráty orientace pacientů trpících Alzheimerovou
chorobou. Je součástí většího celku studentských prací označovaných zkratkou „INTEM“
(Inteligent Memory“), kdy se s mými kolegy snaţíme z části pokrýt některé problémy související
s touto nemocí a zkvalitnit tak ţivot pacientů. Konkrétně bude finální projekt INTEM zahrnovat
tyto části:
-

aplikace pro lokalizaci a navigaci pacientů

-

speciální grafické rozhraní pro seniory

-

aplikace pro periodický záznam fotografií (LifeLog)

-

kognitivní hry speciálně navrţené pro trénink paměti

Právě snaha pomoci nemocným a účast na tomto zajímavém projektu, jsou jedním z důvodů,
proč jsem si tuto bakalářskou práci vybral.
Aplikace pro lokalizaci a navigaci pacientů je primárně určena pro ošetřovatele, rodinné
příslušníky či lékaře, kteří jsou nedílnou součástí ţivota pacienta trpícím Alzheimerovou
chorobou. Nenese tedy zvýšené nároky na ovládání ze strany pacienta. Alzheimerova choroba a
její projevy budou více popsány v první kapitole. Na úvod ale zmíním, ţe jedním z nejčastějších
problémů těchto osob je, ţe bývají postiţeni velice náhlou ztrátou orientace a jsou schopni
zabloudit i ve velmi dobře známém prostředí. V praxi by se pacientům vloţil do kapsy oděvu,
případně pouzdra nošeného na krku mobilní telefon. V tomto zařízení bude spuštěna aplikace,
která bude ve svém smyslu a účelu snímat pomocí vnitřního GPS modulu aktuální pozici
pacienta. Algoritmus dále automaticky navazuje spojení s internetem, odesílat data o aktuální
poloze na server a v případě poplachů komunikuje pomocí SMS s oprávněnými opatrovníky.
Opatrovník můţe sám při podezření na ztrátu pacienta odeslat SMS, kterou telefon vyhodnotí a
ve vygenerované odpovědi zašle aktuální pozici pacienta.
Fakt nepřetrţitého monitorování polohy pomocí mobilního telefonu můţe naráţet na etické a
morální aspekty, ale v konečném důsledku můţe být pacientovi dána větší svoboda pohybu a
volnosti. Klesá zde totiţ míra strachu, ţe se pacient ztratí a nastupuje důvěra pojištěná funkčností
aplikace
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Kapitola 2

Definice problému
2.1. Lidé postiţení demencí – Alzheimerova choroba
Demence je druh onemocnění, které zásadně změní a ovlivní ţivot daného člověka, ţivoty
jeho blízkých a rodiny. Jedná se o soubor příznaků, které vznikají v souvislosti s poškozením
mozku a jsou doprovázeny postupně se zhoršujícími, neurodegenerativními procesy zejména
v oblasti mozkové kůry. Základní změnou je redukce počtu neuronů, změny struktury neurofibril
a neuronů. Mozek při Alzheimerově chorobě je zmenšený, atrofický, závity jsou zúţené, rýhy
rozšířené. Nejvíce změn je v čelním a týlním laloku. Mozeček a mozkový kmen jsou
nepostiţeny. Demence postihuje přibliţně 5,4 % populace starší 65 let. Celosvětově trpí demencí
přibliţně 26 milionů lidí a kaţdý rok přibývá 5 milionů nových případů. V České republice
je celkový počet pacientů s demencí odhadován na 120–130 tisíc osob [3]. Při růstu světové
populace a prodluţujícím se dosaţeným věkem, se trvale zvyšuje podíl starších osob v populaci.
Odhadovaný vývoj v počtu pacientů trpících demencí je zobrazen na obr. č. 2.1.

obr č. 2.1 - Vývoj počtu lidí trpících demencí v čase [1]
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Alzheimerova choroba bývá jednou z nejčastějších příčin vzniku demence u člověka. Přehled
a zastoupení dalších nemocí způsobujících demenci je uveden v tabulce č. 2.1.

Počáteční

Nemoci způsobující

charakteristické

demenci

Alzheimerova
choroba (ACh)

Podíl výskytu
Neuropatologie

nemoci u pacientů
s demencí

symptomy
Poškozená pamět, apatie

Kortikální amyloidní

a deprese; pozvolný

plak a spletence

nástup

neuronových vláken

50-75%

Podobné (ACh), ale

Vaskulární demence

paměť je méně

Cerebrovaskulární

postiţená, avšak jsou

onemocnění způsobené

zde patrné velké výkyvy

jedním nebo

nálad. Fyzická slabost;

mnohočetnými infarkty

20-30%

Pozvolný nástup
Pozorovatelné kognitivní
Demence s Lewyho
tělísky

poruchy. Vizuální

Kortikální Lewyho

halucinace; Spontánní

tělíska

motorické příznaky

(alpha-synuclein)

<5%

parkinsonismu
Frontotemporální
demence (FTD)

Poruchy osobnosti;

Poškození se omezuje

Poruchy chování;

na frontální a

poruchy v řeči

temporální laloky

5-10%

tabulka č. 2.1 – Stručné rozdělení nemocí způsobující demenci [1]

Příčiny Alzheimerovy choroby jsou doposud neznámé, ale podařilo se vypozorovat některé
pravděpodobné faktory a jejich vzájemnou součinnost:
-

stárnutí

-

dědičnost

-

škodlivý a nezdravý ţivotní styl, včetně působení škodlivin z prostředí

-

dlouhodobý stres
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Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je určitě vysoký věk. S věkem totiţ riziko onemocnění
strmě stoupá. Z dosud neznámých příčin se začnou mozkové buňky poškozovat po 65. roce
ţivota. Zřejmě vlivem hormonů, nebo obecně delší průměrnou délkou ţivota, jsou ţeny
postiţeny tímto onemocněním častěji neţ muţi.
Onemocnění způsobují dva hlavní procesy:
1) Tvorba a ukládání amyloidu v okolí cév měkké pleny mozkové a v mozkové kůře.
Amyloid je nerozpustná bílkovina, má šedobílou barvu a voskovitý vzhled. Proces je
spontánní a probíhá bezpříznakově do dospělosti. V pozdějším věku tvoří aţ tzv. senilní
plaky. To vede k destrukci neuronální a cévní sítě, která se projeví progresivní demencí
[4].
2) Pokles tvorby mozkových neurotransmiterů (zejména acetylcholinu) potřebných pro
vedení nervových vzruchů, a tím znemoţnění komunikace mezi neurony. Ty pak ztratí
schopnost výměny informací, coţ má za následek narušení mozkových funkcí.
Pro Alzheimerovu chorobu je charakteristické pozvolné zhoršování celkových poznávacích
(kognitivních) funkcí mozku. Narušuje se krátkodobá paměť, soustředění, rozhodovací procesy,
myšlení, dorozumívání a orientace v prostoru a čase. Nastupuje častý pocit zmatenosti, dochází
k proměně samotné osobnosti člověka, jeho neschopnosti v navazování sociálních kontaktů a
vyjadřování emocí i nálad. V pokročilých stádiích není pacient schopen základních ţivotních
úkonů (oblékání, stravování, apod.) a je odkázán na soustavnou péči ošetřovatele, případně je
hospitalizován v nemocnici.
Ve vývoji Alzheimerovy choroby lze rozlišit tři stádia se skupinou charakteristických
příznaků [5]. Přechod mezi jednotlivými stádii můţe trvat i několik let.
První stádium
Mírné a často přehlédnutelné příznaky:
-

Zhoršování paměti

-

Přechodná časová dezorientace (vybavení si dne, měsíce, nebo roku)

-

Prostorová dezorientace (neschopnost poznat známá místa – vlastní byt)

-

Ztráta iniciativy a průbojnosti

-

Obtíţné vyjadřování
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Druhé stádium
Výraznější příznaky a problémy, které jiţ omezují nemocného v aktivitách běţného ţivota:
-

Významné výpadky paměti.

-

Sníţená schopnost postarat se sám o sebe (mytí, převlékání).

-

Časté případy kdy se nemocný ztratí, nebo zabloudí.

-

Halucinace.

-

Zhoršení řečových schopností.

Třetí stádium
Úplná závislost:
-

Kognitivní poruchy - významný rozklad osobnosti.

-

Obtíţe při příjmu potravy.

-

Neschopnost poznat blízké členy rodiny.

-

Obtíţe s chůzí.

-

Inkontinence (neudrţení moči, nebo stolice).

-

Významné poruchy v chování.

Protoţe neznáme dosud přesné příčiny, které Alzheimerovu chorobu způsobují, neexistuje ani
moţnost účinné léčby a vyléčení nemoci. Na trhu jsou pouze zmírňující a utišující přípravky.
Průměrná délka ţivota pacienta po rozvinutí příznaků Alzheimerovy choroby je přibliţně 7 let.

2.2. Rešerše projektů, zařízení a dostupných aplikací na trhu
Projekt bezpečný návrat
Bezpečný návrat je projekt České alzheimerovské společnosti, dále jen ČALS, kdy účastník
programu získá identifikační náramek, na kterém je uveden jedinečný kód a telefonní číslo na
linku ČALS. Kdyţ se nositel náramku ztratí, jsou operátoři ČALS na základě kódu schopni
nemocného identifikovat, podat informace o příbuzných a poskytnout jejich telefonní čísla,
případně jim zavolat a informovat je, kde se jejich příbuzný právě nachází.
Závěr:
Cílem programu je pomoci ztracenému člověku nalézt cestu domů. Jedná se o systém tzv.
pasivního vyhledávání – bloudícího je nejprve nutné nalézt, a aţ pak je moţné pomoci mu najít
22

cestu domů. Náramek je tedy bez jakékoliv lokační elektronické funkce, slouţící pouze k
identifikaci. Popis či obrázek samotného náramku jsem nikde na webu nenašel, ale z největší
pravděpodobností bude podobný, viz obr. č. 2.2.1.

obr. č. 2.2.1 – Identifikační náramek - dostupné z: http://www.neverlostwristbands.com/D-ID-Bracelets-s/79.htm

Keruve lokátor
Produkt určeným pacientům trpícím Alzheimerovou nemocí. GPS lokátor je umístěn do
náramkových hodinek a přidruţeným zobrazovacím zařízením je po zmáčknutí tlačítka „Locate“
zobrazena pacientova poloha na monitoru. Další funkce zařízení:
-

Lze vymezit bezpečná zóna pohybu pacienta.

-

Bezpečnostní mechanismus zapínání (pacient si sám hodinky nesundá).

-

Výdrţ baterií aţ 3,5 dne.

obr. č. 2.2.2 – Keruve lokátor - dostupné z: http://www.keruve.com/help-alzheimer/
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Závěr:
Firma Keruve nabízí zajímavý produkt, který splňuje základní moţnosti lokalizace pacienta.
Výhodou je diskrétní provedení a výdrţ hodinek. Velkou nevýhodou je cena 950 euro bez daně (
23 750 Kč) a dále fakt, ţe přijímač u opatrovníka zobrazí pouze aktuální polohu a ţádnou historii
– na tomto místě vidím problém pro případ, kdy hodinky přestanou z nějakého důvodu vysílat
(selhání v lidském faktoru – hlídání stavu baterie, nebo selhání samotného zařízení). Pokud by se
ukládala historie pohybu, šla by v tomto případě snadno zjistit poslední známá pozice.

Life360 Family Locator
Je aplikace vyskytující se na serveru iTunes, která je primárně určená pro chytrý mobilní
telefon iPhone od výrobce Apple. Aplikace se dá pořídit zdarma. Moţnosti aplikace jsou:
-

Tracking (lokalizace + ukládání dat) členů rodiny.

-

Moţnost prohlíţet aktuální pozici a historii poloh.

-

Moţnost poslání poplachového hlášení příslušníkům – prodejce udává, ţe hlášení je
pořád aktivní, dokud není doručeno adresátu (v případě přetíţení linek v oblasti
výskytu přírodní nebo jiné události, katastrofy )

-

Panikové tlačítko jenţ provede update pozice a spojí se s přednastavenými čísly

-

V případě potřeby zvýrazní na mapě nemocnici, nebo policejní stanici.

obr. č. 2.2.3 – Life360 Family locator - dostupné z: http://www.life360.com/free
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Závěr:
Asi nejlepší aplikace co do komplexnosti lokalizace na světovém trhu. Na stránkách je
uvedeno, ţe je spolufinancována společností Google, Facebook a dalšími.

Google Insights
Pro zhodnocení významu práce je důleţité znát i zájem a názor lidí na danou problematiku.
Vyuţil jsem proto analytického nástroje Google Insights, kde dokáţeme vysledovat trend zájmu,
viz graf na obr. č. 2.2.4.

obr. č. 2.2.4 – Google Insights -“Alzheimer“ dostupné z:
http://www.google.com/insights/search/#q=alzheimer&cmpt=q

V horní části grafu obr. č. 2.2.1 je zobrazen objem vyhledávání, který je normován do
stupnice 0-100 v čase. Hodnota 100 byla přiřazena největšímu zájmu v 3. čtvrtletí roku 2004 a
od té doby zájem klesl a osciluje kolem hodnoty 70 (-30%). Dále ve spodní části obrázku je vidět
oblastní zájem ve světovém měřítku, včetně prvních deseti zemí s největším objemem
vyhledávání výrazu “Alzheimer“.
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Na obr. č. 2.2.5 je uţitím stejného nástroje zobrazen vývoj zájmu pro výraz “Tracking app“,
kde je patrný strmý vzestup od poloviny roku 2008. Domnívám se, ţe souvisí právě se širokým
rozšířením mobilních zařízení obsahujících senzor polohy GPS.

obr. č. 2.2.5 – Google Insights - “Tracking app“ - dostupné z:
http://www.google.com/insights/search/#q=Tracking%20app%2C&cmpt=q
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Formulace výstupních požadavků
Na základě poznatků získaných z kapitoly č. 2, mohu říci, ţe dle zadání bakalářské práce
neexistuje na trhu dostupná a fungující aplikace pro mobilní telefony zaměřená nejen na seniory,
ale i na pacienty trpící Alzheimerovou chorobou.
V následujících dvou podkapitolách se pokusím shrnout některé z hlavních vizí, cílů a
poţadavků funkčního spojení aplikace instalované v mobilním telefonu s vizualizací na
webovém portálu. Základní propojení, jak by vše mělo fungovat je znázorněné na obr. č. 3.1. Je
moţné, ţe některé poţadavky pokročilých funkcí a vylepšení, nebudu moci z důvodu rozsáhlosti
a časové náročnosti implementovat a přesáhnou tak do diplomové práce.

obr. č. 3.1 – Schéma celého systému
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3.1. Smart phone aplikace
Na začátek bych uvedl, ţe chceme aplikaci nabídnout co největší skupině pacientů, cíl je tedy
provozovat aplikaci na co největším počtu mobilních zařízení. Za významné hodnotící kritérium
jsem pouţil odhad podílu zařízení na budoucích trzích. Zřejmý vývoj je ukázán na obr. č. 3.1.1 .

obr. č. 3.1.1 – Celosvětový prodej chytrých telefonů - dostupné z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:World_Wide_Smartphone_Sales_Share.png

Aplikace bude psána pro OS Android a to i s přihlédnutím k předpokladu, ţe na evropskému
trhu dosud převládá OS Symbian společnosti Nokia, který ale velmi rychle ztrácí své pozice.
Světově rozšířený iOS byl vyloučen i přes svůj růst a majoritní zastoupení převáţně na
americkém trhu a to zejména pro zařízení iPhone, které je cenově nepříznivé pro většinu seniorů.
Formulace výstupních poţadavků na aplikaci:
-

Operační systém Android verze 2.1 (stabilní verze podporována všemi vyššími verzemi)

-

Rozdělení na uţivatelskou část s grafickým rozhraním a nepřetrţitě spuštěnou sluţbu na
pozadí.

-

Sluţba na pozadí provádí:
-

Lokalizaci pacienta

-

Ověřuje internetové připojení
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-

Správu dat (ukládání a odesílání)

-

Hlídá příjem SMS od opatrovníka poţadujícího aktuální pozici

-

Ověřuje polohu v rámci bezpečné oblasti dovoleného pohybu pacienta a případně
odesílá poplachové upozornění ošetřovateli

-

-

Uţivatelská část umoţňuje v případě připojení k internetu:
-

Zobrazit polohu na mapě (vyuţití Google maps)

-

Převést polohu na adresu

-

Provádět nastavení aplikace

Kompletní jazyková lokalizace v angličtině, případně v dalších světových jazycích.

Poţadavky, které nemohly být realizovány:
-

Aktivní navigace pacienta – s ohledem na nemoc a postiţení pacienta, nemůţeme vyuţít
standardní navigování v mapě v tak malém zařízení. Předpokládám, ţe pokud se pacient
ztratí, nebo dostane záchvat paniky, nebude schopen poznat, ţe ho reprezentuje grafický bod
na mapě, dále s mapou pracovat a rozeznat směr, kterým se vydat. V tomto ohledu by mohlo
pomoci vyuţití funkcionality budoucí navigace Google Street View pro OS Android, která
bude určena pro pěší a měla by moţnost přes hlasové povely a vibrace telefonu v místě
změny směru, navigovat pacienta na cílové místo. Projekt společnosti Google je zatím
v testovací Beta fázi a bohuţel vyţaduje neustálé připojení k 3G síti. Bylo by tedy ţádoucí
počkat a v budoucnu pracovat uţ s oficiálně vydanou funkční verzí Google street view
navigace. Jedná se o velice slibnou technologii s vysokým potenciálem vyuţití právě pro
pacienty s Alzheimerovou chorobou. Analyzování jejích funkcí a programový přístup k API
rozhraní a hlavně zajištění moţnosti uloţit některé opakující se trasy do telefonu v případě
offline stavu a dále programově propojit s aplikací, je vize s kterou bych v budoucnu rád
přesáhl do diplomové práce.
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3.2. Webový portál
Formulace výstupních poţadavků webového portálu:
-

Zabezpečené přihlašování a přístup k datům

-

Registrace opatrovníků a přidávání pacientů

-

Informace o pacientech včetně údajů o onemocnění

-

Lokalizace a pohyb pacienta vykreslený v mapě

-

Intuitivní filtr dat k zobrazení

-

Při kliknutí na vykreslenou oblast zobrazit informační okno o poloze a času výskytu
pacienta
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OS Android
OS Android je licencován jako otevřený systém zaloţený na jádru operačního systému Linux
a jeho knihovny a další programové prostředí jsou volně dostupné. Uplatnění našel především
pro mobilní zařízení, jako jsou mobilní telefony a tablety. Na obr. č. 4.1 je zobrazena
architektura OS Android.

obr. č. 4.1 – Architektura OS Android - dostupné z: http://www.android-app-market.com/android-architecture.html

Architektura se skládá z pěti vrstev. Kaţdá vrstva pracuje samostatně, přesto dochází ke
spolupráci jednotlivých vrstev.
Linux Kernel – nejniţší vrstva tvořící jádro OS. Základní funkcí jádra je implementace
rozhraní mezi uţitým hardwarem zařízení a softwarem vyšších vrstev.
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Libraries – tvoří jej celá řada API knihoven a následně i knihovny napsané v jazyce C/C++
vyuţívající různé komponenty systému. Například:
-

OpenGL – je knihovna k podpoře 2D a 3D grafiky

-

SQLite – je knihovna obsahující relační databázi

-

SSL – je knihovna podporující bezpečnou internetovou komunikaci za vyuţití
šifrovacího protokolu

Android Runtime – vrstva obsahující virtuální stroj DVM (Dalvik Virtual Machine) slouţící
pro paměťovou a energetickou optimalizaci spouštěných aplikací.
Application Framework – nejdůleţitější vrstva pro vývojáře. Umoţňuje přistoupit
k základním funkcím telefonu. Mezi několik důleţitých funkcí aplikačního rozhraní patří:
-

Activity Manager - Ovládá ţivotní cyklus aplikace (start, průběh a ukončení)

-

Content Providers - poskytuje moţnost pracovat s daty jiných aplikací (kontakty,SMS)

-

Location manager - umoţňuje přístup k lokalizaci polohy přes GPS/telefonní vysílače

-

Resource Manager - poskytuje přístup k různým zdrojům uţitým v aplikaci (ikony,
soubory apod.)

Applications – nejvyšší vrstva, která představuje uţ samotné aplikace, vyuţívané uţivatelem.
Většina nezbytných aplikacích jako webový prohlíţeč, kalendář ajn. uţ je předinstalována.
Uţivatel si můţe případně nové aplikace sám stahovat z online obchodu Android market (Google
Play).
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Kapitola 5

Implementace zdrojových kódů
5.1. Smart phone aplikace
V dalších podkapitolách se detailně seznámíme s implementací a moţnostmi aplikace, jejíţ
pracovní “vývojový“ název je nyní Intem-navigace. Hned v první podkapitole představím
důleţité programové prostředky, bez nichţ se člověk neobejde při vývoji Android aplikací a dále
hlouběji ukáţu a popíšu konstrukci samotné Intem-navigace.

5.1.1. Přehled pouţitých technologií
Vývoj aplikace probíhal ve vývojovém prostředí Eclipse verze Indigo Service Release 1 spolu
se základním balíčkem nástrojů a knihoven tzv. JDK (Java Development Kit) pro vývoj aplikací
pro platformu Java (konkrétně Java SE Development Kit verze 7). Právě v jazyce Java se
programují aplikace i pro OS Android. Dalším velice důleţitým nástrojem bylo rozšíření
prostředí Eclipse o Android SDK (Software Developed Kit), coţ je balíček vývojových nástrojů,
API knihoven a dokumentace k OS Android. Posledním krokem je propojení prostředí Eclipse
s Android SDK pomocí pluginu Android Development Tool (ADT) verze 15.0.1. , který
rozšiřuje moţnosti Eclipse o tvorbu tzv. Android projektů, při kompilaci i APK balíčků
(instalátor aplikace) a mnoho jiného.
Pro práci s daty je vyuţit databázový systém SQLite, který je zakomponován ve formě
knihovny do OS Android. Jedná se o poměrně rychlý systém, šetrný k paměti mobilních zařízení.
Více o jeho pouţití v kapitole 5.1.6. .
Aplikace byla vyvíjena a v počátcích testována na zapůjčeném telefonu Huawei Ideos X1.
Jedná se o telefon té nejniţší cenové kategorie v hodnotě 1800 Kč bez DPH. Touto volbou jsme
se zaměřili na vývoj a testování reálného zařízení, které je cenově dostupné pro všechny skupiny
obyvatelstva.
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5.1.2. Základní struktura aplikace
Aplikace je tvořena z více vázaných komponent. Základními stavebními prvky jsou:
Aktivity: Vizuální komponenta reprezentující prezentační vrstvu, která tvoří jednu celou
obrazovou plochu telefonu. V aplikaci je více vzájemně vázaných aktivit a vţdy jen jedna
aktivita, která je určena jako hlavní a zobrazuje se jako první po spuštění aplikace. Strukturu a
provázanost aktivit vidíte na obr. č. 5.1.2.1.

obr. č. 5.1.2.1 – Struktura a provázanost aktivit

Služby: Důleţitou součástí aplikace je sluţba CoreService, která po spuštění běţí nepřetrţitě
na pozadí telefonu a provádí dlouhotrvající operace. Při plné aktivaci sem patří funkce
lokalizace, přijímače (posluchače) SMS událostí, přijímače hlídání Distance Alertu, práce
s databází telefonu, odesílání dat v případě navázání spojení s internetem apod.
Intents: volně přeloţeno úmysly, nebo záměry. Intents jsou zprávy, které tvoří komunikaci
mezi komponenty aktivit. Pro kaţdý záměr (intent) je vytvořen tzv. intentfiltr s jedinečným
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řetězcem, například - “android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED“ a dále je k němu
zaregistrována komponenta tzv. BroadcastReceiver (přijímač), poslouchající a reagující na
vyvolání záměru s konkrétním filtrem. Přijímačů a záměrů je v aplikaci mnoho a dle intentfiltru
je vţdy zajištěno spuštění správné reakce na vzniklou událost. Kromě jiţ zmíněného záměru pro
SMS_RECEIVED, generovaného telefonem, vyuţívám například intenty pro komunikaci mezi
sluţbou CoreService a spuštěnou aplikací.
Manifest: jedná se o XML soubor, uloţený v kořenovém adresáři, který specifikuje pro OS
Android, jaké komponenty, sluţby, oprávnění a knihovny, bude aplikace vyţadovat.
Externí prostředky: v kořenovém adresáři patří mezi důleţité sloţky i sloţka res/ , zde
ukládám například ikony pouţité v aplikaci, návrhové XML soubory tzv. layouts , pomocí
kterých určuji, jak bude která aktivita graficky rozvrţena (UI-uţivatelská rozhraní). V neposlední
řadě zde nachází místo i soubor Strings.xml, kde jsou uloţené ve formátu klíč-hodnota všechny
texty (stringy) vyuţívané aplikací. Tento soubor má slouţit jako podklad pro snadnou změnu
jazykové lokalizace aplikace. Pokud by se převedl do jiného jazyka, aplikace si uţ sama dosadí
na vhodná místa nově přeloţená slova a není potřeba jakéhokoliv zásahu do kódu aplikace.

5.1.3. Popis implementace kódu – lokalizace
V této kapitole se budu věnovat nejzákladnější funkci celé aplikace, kterou je lokalizace
polohy telefonu pomocí GPS senzoru a internetového připojení. Při prvním spuštění aplikace
dochází i ke spuštění sluţby CoreService na pozadí. Během dalších spuštěních si aplikace uţ
sama hlídá, jestli je sluţba spuštěna a pokud ne, tak ji opět spouští. Sluţba můţe být ukončena
restartováním telefonu, anebo operačním systémem Android při nedostatku systémových zdrojů
(paměť, baterie, apod.). Spuštěním aplikace Intem-navigace má uţivatel k dispozici pouze
uţivatelské grafické rozhraní (Activity), viz struktura na obr. č. 5.1.2.1. Veškeré hlavní operace a
funkce obstarává sluţba CoreService i po uzavření aplikace.
Implementace metod pro lokalizaci se nachází v CoreService, kdy při vytváření sluţby v
onStartCommand je spouštěna metodou AktualizujProvidera(). Název této metody je poněkud
zavádějící, ale i kdyţ je metoda volána po prvním spuštění pro získání poskytovatele, přes
kterého dostávám informace o poloze, tak dále v běhu programu slouţí právě především pro
účely aktualizace a získání nového, lepšího poskytovatele. Pro značnou rozsáhlost metody
AktualizujProvidera(), ji zde neuvedu v plném znění, ale vyberu jen její nejdůleţitější části.
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Mnoho kódu totiţ tvoří podmínky pro zjišťování stavů senzorů a pro rozhodnutí, přes kterého ze
dvou poskytovatelů (GPS a network) provedeme lokalizaci. Dále to jsou informační výpisy,
tvorba Technických hlášení a zaznamenávání do databáze.
První důleţitou částí je, uloţit si do proměnné typu String nejlepšího poskytovatele pro
lokalizaci podle kritérií, které jsem definoval, s důrazem na přesnost (coarse-hrubý odhad, finejemný odhad) :
CoarseProvider=locationManager.getBestProvider(createCoarseCriteria(), true);
FineProvider=locationManager.getBestProvider(createFineCriteria(), true);
Třída locationManager a její metoda getBestProvider vrací, při neexistenci poskytovatelů
null, v případě existence jsou to gps, či network. V ukázce zdroj. kódu č. 5.1.3.1 máte moţnost
vidět, jak vytvářím poţadavek na senzory polohy v případě dostupnosti FineProvidera.
if(FineProvider!=null)
{
if(checkInternet()==false)
{
// jestlize obsahuje logTechhlasek uz dane hlaseni, tak znovu nevypisuju
if(jeTechHlasLog(getString(R.string.TechHlaseniMojePoziceNoInternetWaitGPS),
aktualCas)==false)
{
// pripravym pro ulozeni do databaze
NastaveniLogTechHlaseniModelPolozek LogTechHlaseniModel= new
NastaveniLogTechHlaseniModelPolozek(datum,getString(R.string.TechHlaseniMojePoziceNoInternetWa
itGPS));
datasource.createNastaveniLogTechHlaseniModelPolozek(LogTechHlaseniModel);
}
}
if (FineProvider.equals("gps"))
{
locationManager.requestLocationUpdates(FineProvider,10*1000, 30, locationListener);
Log.v("log_tag", "spoustim FineProvider pro GPS 10*1000, 30 " );
}
else
{
locationManager.requestLocationUpdates(FineProvider,10*1000, 30, locationListener);
Log.v("log_tag", "spoustim FineProvider pro Network 10*1000, 30 " );
}

ukázka zdroj. kódu. č. 5.1.3.1– Dílčí část metody AktualizujProvidera()

Pokud existuje FineProvider pro GPS (nejlepší moţnost pro lokalizaci), spustím na třídu
locationManager poţadavky pro update polohy (requestLocationUpdates) s tímto GPS
providerem (první parametr). Druhý parametr 10*1000 je čas v milisekundách, po jehoţ uplynutí
location manager přistupuje opakovaně k GPS a zjišťuje, zda se poloha změnila o třetí číselný
parametr 30, který je udáván v metrech. Tedy kaţdých deset sekund se zjišťuje, jestli se od
poslední polohy překročila vzdálenost 30 metrů a pokud ano, vyvolá se událost pro posluchač
locationListener. LocationListener obsahuje metodu onLocationChanged(Location pozice), která
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v případě změny pozice spouští mnou vytvořenou metodu aktualizujPozici a předává jí
parametrem objekt pozice. Z parametru předané existující pozice dokáţu získat metodami
getLatitude() a getLongitude() GPS souřadnice polohy telefonu. Tyto souřadnice pak nechám
vykreslit do mapy za vyuţití externí knihovny com.google.android.maps od společnosti Google.
Na obrázku č. 5.1.3.1 je vyobrazena poloha získaná jak přes GPS providera, tak přes Network
(WiFi) providera. Modrá kruţnice představuje dosaţenou přesnost lokalizace, kdy zahrnuje
moţnosti poloh skutečného výskytu zařízení. V části nalevo můţete pozorovat dosaţení mnohem
větší přesnosti lokalizace pro “zafixovanou“ GPS.

obr. č. 5.1.3.1 – Pozice získaná z GPS (vlevo) a z WiFi (napravo)
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5.1.4. Popis implementace kódu - Distance Alert
Distance Alert je název pro významnou funkci aplikace. Dává moţnost nastavit ošetřovateli
tzv. bezpečnou oblast, v které se smí pacient pohybovat. Můţe to být oblast okolo jeho domova,
nemocnice s přilehlým nemocničním parkem, anebo i celé město. Velikost je udávána v metrech
a tvoří kruţnici se středem v nadefinované oblasti. Tuto oblast a tzv. radius (velikost kruţnice)
nastavujete v menu-nastavení-Distance Alert. Radius je tedy číselná hodnota v metrech.
Aplikace nedovoluje nastavit hodnotu niţší neţ 10 metrů (z důvodu rozlišení senzoru GPS),
přesto doporučuji volit hodnotu nad 100 a to kvůli předcházení problémům s planými poplachy,
například při omezení GPS signálu, nebo při přechodu na NetworkProvidera (WiFi), kde bývá
nepřesnost lokalizace mezi 30-90 metry. Polohu středu kruţnice Distance Alertu můţete nastavit
buď ručně přímým zadáním GPS souřadnic ve formátu celých stupňů (50,26026) pro
zeměpisnou šířku a délku, nebo pokud se telefon nachází v referenčním místě, můţete vyuţít
moţnosti pro automatické nastavení a uloţení souřadnic z aktuální polohy. Tímto způsobem lze
vytvořit seznam míst a vţdy jen určit pro které místo bude Distance Alert aktivní.
V implementaci jazyka Java je základní komponentou Distance Alertu jeho stejnojmenná
třída, která dědí metody tzv. BroadcastReceiveru přijímače, který odposlouchává záměry intents
generované ze sluţby CoreService. Tato třída je uloţena odděleně od sluţby a je nutné vytvořit
ve sluţbě CoreService její novou instanci pomocí konstruktoru:
DistanceAlert distanceAlertReceiver = new DistanceAlert();
V CoreService se při spouštění v metodě onStartCommand() provede registrace filtru a
přijímače, viz ukázka zdroj. kódu 5.1.4.1.
public static final String PROXIMITY_ALERT = "com.intem.MojePozice.PROXIMITY_ALERT";
IntentFilter intentFilter = new IntentFilter(PROXIMITY_ALERT);
registerReceiver(distanceAlertReceiver, intentFilter);

ukázka zdroj. kódu. č. 5.1.4.1 – Registrace přijímače distanceAlertReceiver

Pro generování intentu, který oznamuje opuštění nastavené oblasti, vyuţívám své metody
setProximityAlert(), která si načte nastavení dat z databáze a z preferencí (více o preferencích
v kapitole 5.1.6.) a poté vykoná hlavní část pro zaregistrování pomocí addProximityAlert, coţ je
metoda třídy locationManager. Tuto hlavní část zobrazuje ukázka zdroj. kódu číslo 5.1.4.2.
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long expiration = -1; // -1 znamena nevyprsi
intentProxAlert = new Intent("com.intem.MojePozice.PROXIMITY_ALERT");
intentProxAlert.putExtra( "location-lat" , DALatitude);
intentProxAlert.putExtra( "location-lon" , DAlongitude);
intentProxAlert.putExtra( "radius" , ProxRadius);
intentProxAlert.putExtra( "nazevPozice" , nazevPoziceProx);
pendingIntentProxAlert = PendingIntent.getBroadcast(this.getApplicationContext(),0,
intentProxAlert, PendingIntent.FLAG_CANCEL_CURRENT);
if(nazevPoziceProx != null)
{
this.locationManager.addProximityAlert(DALatitude, DAlongitude, ProxRadius, expiration,
pendingIntentProxAlert);
}
else
{
Log.v("log_tag", "Distance Alert byl zneaktivnen");
}

ukázka zdroj. kódu. č. 5.1.4.2 – Hlavní část metody setProximityAlert()

Třída locationManager vyvolává záměry (intenty) při vstupu a opuštění definované oblasti.
Odchytávání a zpracování těchto záměrů provádí uţ výše zmiňovaná třída DistanceAlert.java.
Její částečný zdrojový kód je na obr. číslo 5.1.4.3.
public class DistanceAlert extends BroadcastReceiver {
MojePoziceActivity mojePozice;
private NastaveniLogTechHlaseniDataSource datasource;
private NastaveniPravaPristupDataSource datasourcePP;
private String typZarizeni="";
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent){
try {
String key = LocationManager.KEY_PROXIMITY_ENTERING;
Boolean prekroceni=intent.getBooleanExtra(key,false); // odkud kam sel
int toastDuration = Toast.LENGTH_LONG;
double lat = intent.getDoubleExtra("location-lat", -1);
double lon = intent.getDoubleExtra("location-lon", -1);
float radius= intent.getFloatExtra("radius", -1);
Time today = new Time(Time.getCurrentTimezone());
today.setToNow();
int korekceMonth = 1+today.month;
String datum =today.monthDay +"."+korekceMonth+"."+today.format("%k:%M:%S");
if(prekroceni)
{ // vstup - nehlidame
Log.v("entering:_tag", "vstup: "+lat +" " + lon);
}
else
{ // odchod
String nazevPozice= intent.getStringExtra("nazevPozice");
Log.v("exiting:", "odchod: "+lat+" " + lon);
// otevru pristup k databazi
datasourcePP = new NastaveniPravaPristupDataSource(context);
datasourcePP.open();
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ArrayList<NastaveniPravaPristupModelPolozek> valuesPP =
datasourcePP.getAllNastaveniPravaPristupModelPolozek();
ArrayList<String> phoneNumbers = new ArrayList<String>();
//vyberu aktivni (isselected)
for (int j = 0; j < valuesPP.size(); j++)
{
...

ukázka zdroj. kódu. č. 5.1.4.3 – Třída DistanceAlert (vstup/opuštění oblasti )

Třída DistanceAlert je příliš dlouhá a raději zkráceně slovním popisem uvedu, ţe v poslední
části else podmínky if(prekroceni) je program vykonávající se po opuštění oblasti. Program dále
navazuje na odeslání SMS – téměř shodně můţeme tuto část vidět v ukázce zdroj. kódu. č.
5.1.5.2 v kapitole 5.1.5. - vzdálená lokalizace přes SMS. Poté jsou zde realizovány přístupy do
databáze k načtení oprávněných telefonních čísel opatrovníků, dále vygenerování textu zprávy a
její odeslání. Končí výpisem do logu technických hlášení.

5.1.5. Popis implementace kódu - vzdálená lokalizace přes SMS
Jedná se o implementaci přijímače, který odposlouchává telefonem přijímané SMS. Pokud
SMS obsahuje ve svém textu vydefinovaný řetězec (nyní definován jako pozice), pak provede
telefon lokalizaci přes GPS a odešle souřadnice aktuální polohy ošetřovatelům, kteří jsou se
svými telefonními čísly uvedeni v seznamu Nastavení-Práva přístupu.
Prvním krokem implementace je zajistit práva aplikace ke zpřístupnění obsahu SMS a
k odesílání SMS. Toho docílíme uvedením následujících dvou povolení v Android Manifestu:
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" />
Vzdálená lokalizace přes SMS bude vykonávána trvale, proto je součástí sluţby na pozadí
CoreService. Zde se při spouštění sluţby v metodě onStartCommand() provede registrace filtru a
přijímače, viz ukázka zdroj. kódu č. 5.1.5.1.
public static final String SMS_RECEIVED ="android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED";
IntentFilter filter = new IntentFilter(SMS_RECEIVED);
registerReceiver(smsListener, filter);

ukázka zdroj. kódu. č. 5.1.5.1 – Registrace přijímače smsListener

Nyní vytvoříme novou instanci samotného přijímače, který po obdrţení intentu o příchozí
SMS provede poţadovaný výstup, viz ukázka zdroj. kódu. č. 5.1.5.2
40

BroadcastReceiver smsListener = new BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
try
{
if (intent.getAction().equals(SMS_RECEIVED))
{
Bundle extras = intent.getExtras();
if (extras != null)
{
Object[] pdus = (Object[]) extras.get("pdus");
SmsMessage[] messages = new SmsMessage[pdus.length];
for (int i = 0; i < pdus.length; i++)
{
messages[i] = SmsMessage.createFromPdu((byte[])pdus[i]);
}
if ((messages.length > -1) && (messages[0].getMessageBody().equals("pozice")))
{
// nacteme pouze aktivni telefonni cisla z databaze pristupu
// otevru pristup k databazi
datasourcePP = new NastaveniPravaPristupDataSource(getApplicationContext());
datasourcePP.open();
ArrayList<NastaveniPravaPristupModelPolozek> valuesPP =
datasourcePP.getAllNastaveniPravaPristupModelPolozek();
ArrayList<String> phoneNumbers = new ArrayList<String>();
//vyberu aktivni (isselected)
for (int j = 0; j < valuesPP.size(); j++)
{
if(valuesPP.get(j).isSelected())
{
phoneNumbers.add(valuesPP.get(j).getphoneNumber());
}
}
datasourcePP.close();
//Sestavim odesilanou zpravu
String message = "Pozice pacienta s IMEI: "+typZarizeni + " je - Latitude: " +
mylatitude + " Longitude: " +mylongitude;
// overuji existenci seznamu s telefonimi cisly
if(phoneNumbers.size()!=0)
{
for (int k = 0; k < phoneNumbers.size(); k++)
{
Log.v("send SMS", "posilam na aktivni cislo : " + phoneNumbers.get(k));
sendSMS(phoneNumbers.get(k), message);
}
}
else
{
Log.v("send SMS", "Nejsou povolena zadna cisla k odeslani odpovedi : ");
}
} // if pozice
}//end if Bundle extra
} //end if intent
}//end try
catch (Exception e) {
Log.v("log_tag", "Vyjimka menu nastaveni " +e);
}
}//end onreceive

public void sendSMS(String phoneNumber, String message)
{
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SmsManager sms = SmsManager.getDefault();
sms.sendTextMessage(phoneNumber, null, message, null, null);
}
};

ukázka zdroj. kódu. č. 5.1.5.2 – Vzdálená lokalizace přes SMS

5.1.6. Práce s daty - ukládání a přenos
Aplikace vyuţívá dvou způsobů pro uchovávání dat:
-

První je vyuţití systému preferencí. Do preferencí lze ukládat data prostřednictvím dvojic
klíč-hodnota. Zde je moţné uloţit jakoukoliv informaci, jejíţ klíč je řetězec typu String a
hodnota je buď číslo, String, nebo Boolean. Tyto hodnoty jsou zachovány i v případě
ukončení aplikace. V aplikaci jsem vytvořil pro tyto účely třídu Memory.java, která mi
poskytuje metody pro ukládání a načítání dat preferencí všech těchto typů hodnot.
Vyuţívám ji pro ukládání převáţně samostatných hodnot pro nastavení aplikace, například:
radius v metrech u nastavení Distance Alert, zůstanu-li v této třídě, pak i boolean hodnotu
s klíčem DArestart, která říká sluţbě, ţe došlo v nastavení Distance Alertu ke změně a je
třeba provést jeho přenastavení na nová data.

-

Druhý způsob je vyuţitím databázového systému SQLite. K tvorbě databáze vyuţívám
dědění třídy SQLiteOpenHelper, která zároveň zprostředkovává i veškerý přístup k databázi.
Struktura vnitřní databáze aplikace je zobrazena na obr. č. 5.1.6.1.

obr. č. 5.1.6.1 – Struktura vnitřní databáze aplikace
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Přenos dat na server se obstarává ve sluţbě CoreService, při kaţdé změně pozice zjišťuji přes
funkci checkInternet() připojení k internetu a v případě existence připojení, společně s existencí
uloţených dat v tabulce tracking, vytvářím nové vlákno PostThread. Po spuštění vlákna se
provádí metoda postData(), která má na starost odesílání dat na server, viz ukázka zdroj. kódu č.
5.1.6.1.
private void postData() {
HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
HttpPost httppost = new HttpPost("http://www.semerak.com/tracking/comm/postData.php");
try {
// otevru pristup k databazi SQLite
datasourceTRACK = new TrackingDataSource(getApplicationContext());
datasourceTRACK.open();
ArrayList<TrackingModelPolozek> valuesTrack = datasourceTRACK.getAllTrackingModelPolozek();
datasourceTRACK.close();
if(valuesTrack.size()==0)
{
Log.v("log_tag", "Prazdna databaze Tracking ");
}
else{
for (int i = valuesTrack.size()-1; i >=0; i--)
{ // data odesilame od zadu - aktualni informace ma prednost
List<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<NameValuePair>(2);
nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("zarizeni",
valuesTrack.get(i).getzarizeni().toString()));
nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("cas",
valuesTrack.get(i).getCas().toString()));
nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("latitude",
""+valuesTrack.get(i).getlatitude()));
nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("longitude",
""+valuesTrack.get(i).getlongitude()));
httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nameValuePairs));
// Provedu HTTP Post Request a zjistim odpoved
HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);
HttpEntity httpEntity = response.getEntity();
String odpovedPhp = EntityUtils.toString(httpEntity).trim();
if(odpovedPhp.equals("OK"))
{
// mazu data z databaze
datasourceTRACK.open();
datasourceTRACK.deleteTrackingModelPolozek(valuesTrack.get(i));
}
}
datasourceTRACK.close();
}
} catch (ClientProtocolException e)
{
Log.v("log_tag", "Vyjimka postData " +e);
} catch (IOException e)
{
Log.v("log_tag", "Vyjimka postData " +e);
}
}
}

ukázka zdroj. kódu č. 5.1.6.1 – Odesílání dat na server
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K samotnému odesílání vyuţívám knihoven org.apache.http, a pomocí HTTP klienta
provádím metodou POST odeslání dat (páry klíč-hodnota) PHP skriptu postData.php. PHP
skript na straně serveru naváţe spojení s databází MySQL a po uloţení dat odesílá odpověď
“OK“. V případě výskytu problému je odpověď “ERR“. Data potvrzená jako “OK“ jsou smazána
z databáze na telefonu.

5.1.7. Periferní části aplikace – nastavení
V uţivatelském rozhraní aplikace jsme se uţ s některými prvky nastavení seznámili
v dřívějších kapitolách. Na tomto místě bych rád pro názornost uvedl všechny moţnosti
nastavení pohromadě a ukázal jejich reálné náhledy.
Při spuštění aplikace se po stisknutí tlačítka menu-nastavení (online mode), nebo rovnou
nastavení (offline mode), zobrazí hlavní rozcestník pro nastavení. Jak vidíme vlevo na obr. č.
5.1.7.1, obsahuje čtyři poloţky.
V první poloţce nazvané “Obecné“ máte, viz obr. č. 5.1.7.2, moţnost uvést aplikaci do
původního (defaultního) stavu. Pokud tak provedete, vynulují se a smaţou veškerá uloţená data
z databází a preferencí. Tento postup doporučuji v případě výskytu jakéhokoliv problému
s aplikací.

obr. č. 5.1.7.1 – Rozcestník nastavení

obr. č. 5.1.7.2 – Obecné
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Druhou poloţkou je seznam jmen a telefonních čísel osob, s nimiţ má telefon právo
komunikovat. Na všechna aktivní (zaškrtnutá) čísla bude telefon odesílat poplachové SMS
v případě aktivace Distance Alertu a SMS o poloze pacienta při vzdáleném poţadavku na
lokalizaci (viz kapitola 5.1.5. - vzdálená lokalizace přes SMS). Náhled poloţky “Práva přístupu“
je na obr. č. 5.1.7.3.

obr. č. 5.1.7.3 – Práva přístupu

obr. č. 5.1.7.4 – Práva přístupu – Vytvoř nový

Třetí poloţku tvoří nastavení Distance Alertu. Náhled je uveden na obr. č. 5.1.7.5 a podrobný
popis je viz výše v kapitole 5.1.4 Popis implementace kódu - Distance Alert.

obr. č. 5.1.7.5 – Distance Alert – Vytvoř – Spinner pro výběr
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Poslední poloţkou je Log Technických hlášení. Zde
má uţivatel moţnost vidět vnitřní stav a technická
hlášení aplikace, převáţně sluţby CoreService. Pokud
se uţivateli nezobrazí poloha, nebo neví, v jakém
stavu se aplikace nachází. Informace uloţené v logu
s časem vzniku události, mu mohou pomoci reagovat
(například je uţivatel uvědomen o vypnutém GPS
senzoru apod.). Náhled je zobrazen na obr. č. 5.1.7.6.

obr. č. 5.1.7.6 – Log technický hlášení

5.2. Webový portál
Webový portál je velice důleţitý nástroj pro vizualizaci pacientovi polohy. Opatrovník si zde
můţe zaloţit svůj účet, přidat si jednoho či více pacientů a vytvořit si základní profil informací o
pacientovi. Po výběru pacienta, si můţe zobrazit jeho poslední známou polohu, včetně historie
jeho pohybu. Vše je maximálně zjednodušeno a převedeno do interaktivní formy. Detailní
seznámení s implementací a moţnostmi webového portálu naleznete v dalších podkapitolách.
Webový portál naleznete na internetové adrese: https://nit.felk.cvut.cz/~aleshejc/index.php

5.2.1. Přehled pouţitých technologií
Jádrem webového portálu je skriptovací programovací jazyk PHP a dále vyuţití klasických
programovacích metod pro tvorby stránek přes HTML. PHP spouštění své skripty na straně
serveru (logování, přístup k databázi) a přes HTML je načtena webová stránka s výsledky těchto
operací. Na serveru je umístěný databázový systém MySQL, kde jsou uloţena veškerá data. Na
straně klienta (webového prohlíţeče) je pro grafický design a zobrazení vyuţito kaskádních stylů
jazyka CSS. Dále pro interaktivní formu vizualizace a reakce na události generovaných
uţivatelem vyuţívám moţností programovacího jazyka JavaScript a hlavně jeho knihovny
jQuery, která nabízí velice účinné nástroje k tvorbě dynamických stránek. Pro implementaci
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pokročilých efektů a grafických elementů (loader stránky, vyskakovací dialogy, grafické filtry
pro výběr dat apod.) vyuţívám i javascriptového frameworku jQuery UI.

5.2.2. Základní struktura webového portálu
Struktura portálu je zobrazena na obr. č. 5.2.2.1.

obr. č. 5.2.2.1 – Struktura webového portálu

5.2.3. Práce s daty - serverová databáze
Veškerá data jsou uloţená na serveru v databázi MySQL pojmenované IntemNavigation.
Databáze obsahuje řadu tabulek s velkým mnoţstvím údajů. Strukturu a provázanost tabulek
zobrazuje obr. č. 5.2.3.1.
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obr. č. 5.2.3.1 – Struktura MySQL databáze webového portálu

5.2.4. Přihlášení – registrace
Při spuštění webového portálu z adresy: https://nit.felk.cvut.cz/~aleshejc/index.php dochází
ke spuštění index.php. Tento soubor určuje základní zobrazení záhlaví (hlavička, menu) a zápatí.
Jeho základní funkcí je, podle stavu přihlášení, rozhodnout o načteném obsahu zobrazených
stránek. Veškerý další obsah je vkládán pomocí PHP metody include.
Pro nepřihlášeného uţivatele se zobrazí základní přihlašovací formulář, viz obr. č. 5.2.4.1.

obr. č. 5.2.4.1 – Přihlašovací formulář

Pokud je to vaše první spuštění a nemáte určené jméno ani heslo, vyuţijete odkazu
Registrace, kde se vám dynamicky rozvine registrační formulář obr. č. 5.2.4.2.
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obr. č. 5.2.4.2 – Přihlašovací formulář – registrace

Během vyplňování dat registračního formuláře se provádí jejich okamţitá validace na straně
klienta (zeleně se zobrazí správně vyplněná data, v případě chyb se zobrazí popis chyby). Po
stisknutí tlačítka Zaregistruj se odešlou metodou POST data na server a předají
skriptu registrace.php. Tento skript provede rovněţ validaci dat, zápis do databáze a odešle
uţivateli email s informacemi o registračních údajích, které vyplnil.
Po vyplnění přihlašovacích údajů a stisknutí tlačítka Přihlásit, se spouští script test_login.php,
který ověří relevantnost dat a v případě autorizovaného přihlášení vytvoří na serveru sdílený
soubor “Session“, který obsahuje informace o úspěšné autorizaci, přihlášeném uţivateli a další
sdílené proměnné. Úspěšné ukončení skriptu má za následek přesměrování do záloţky pacient
(include pacient.php).
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5.2.5. Menu záloţka - pacient
Na obr. č. 5.2.5.1 vidíte hlavní uspořádání stránky odkazu pacient, které je realizováno
formou tří záloţek (výběr, přidat a odstranit pacienta) pomocí jQuery UI tabs.

obr. č. 5.2.5.1 – Výběr pacienta

V případě, ţe spouštíte Webový portál poprvé, neuvidíte ţádný checkbox se jménem pacienta
pro zaškrtnutí a musíte přejít na druhou záloţku Přidat pacienta, kde si přidáte do sledování
nového pacienta, viz obr. 5.2.5.2.

obr. č. 5.2.5.2 – Přidat pacienta
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Zde je povinné vyplnit Jméno a IMEI telefonu pacienta (pokud není vyplněno, je zde červená
hvězdička a po stisknutí tlačítka Přidej vás kontrolní mechanismy upozorní na nedostatky).
Validace dat formuláře je opět řešena na straně webového prohlíţeče i na straně serveru
odesílacím poţadavkem na skript addpacient.php, který nadále provádí spojení s databází a
následné uloţení zkontrolovaných dat do ní.
Rád bych se zmínil o funkci tzv. čísla IMEI telefonu. IMEI je zkratka pro “International
Mobile Equipment Identity“. Pouţil jsem jej jako zabezpečovací prvek (heslo), který je potřeba
pro přirazení pacienta. Jen ten opatrovník, který zná toto unikátní identifikační číslo telefonu, je
oprávněn vidět polohu daného zařízení. Číslo IMEI se dá zjistit pouze z pacientova telefonu
(menu-nastavení-info o telefonu-stav). Proto v případě instalace aplikace na mobilní telefon je
důleţité si číslo IMEI poznamenat.
Třetí záloţka Odstranit pacienta je uţ velice primitivní a slouţí jen k nevratnému odstranění
vybraného pacienta z databáze.

5.2.6. Menu záloţka – lokalizace
Po výběru pacienta máte moţnost si sami kliknout v menu na záloţku lokalizace. Pokud
nebude pacient vybrán, budete o tom při vstupu do této záloţky informování (to i v případě
ţádných dat v databázi určených pro lokalizaci). Na obr. č. 5.2.6.1 máte moţnost vidět základní
zobrazení této záloţky, kdy se vám automaticky načte obsah souřadnic a vykreslení v mapě pro
poslední denní záznam v databázi.
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obr. č. 5.2.6.1 – Lokalizace

Pokud si chcete vybrat data k určitému dni, kliknete na červenou ikonu kalendáře vedle
textového pole s datem a zobrazí se vám grafický prvek knihovny jQuery UI – datepicker. Ten je
upraven o českou lokalizaci a dále se zde zvýrazňují červenou barvou dny, které obsahují data o
poloze k danému zařízení (pro obr. č. 5.2.6.1 se například jedná o 7. a 10.8.).
Po výběru uţivatelem poţadovaného data, máte moţnost ještě upřesnit interval zobrazení
posuvnými jezdci oranţového posuvníku. Tyto jezdci se v defaultní podobě nacházejí na samém
konci posuvníku a tvoří tak výběr pro 0-24 hodin. Rozlišovací schopnost posuvníku je jedna
hodina a prvním posuvníkem se nastavuje počátek intervalu a druhým jeho konec, například (1718 hod). K provedení zobrazení takto nastavených filtrů dat postačí stisknout tlačítko Nastav
datum a čas.
Data souřadnic jsou poté automaticky vygenerována PHP skriptem umístěným v samotné
stránce, kdy dynamicky tvoří tabulku souřadnic. Následuje vyuţití map od společnosti Google a
pomocí javaScriptu a API rozhraní, je vykreslena cesta souřadnic do mapy. Opatrovník má
moţnost se na mapách volně pohybovat, přibliţovat a oddalovat přes ovládací ikony na mapě
(+, -) nebo pomocí dvojkliku myši. Dále má moţnost, v případě zájmu podrobnějších informací
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o poloze pacienta, kliknout kdekoliv na zobrazenou “cestu“ pacienta a na nejbliţší souřadnici se
mu dynamicky zobrazí informační panel o čase, kdy pacient danou polohou prošel, viz obr. č.
5.2.6.2.

obr. č. 5.2.6.2 – Lokalizace – Informační panel

Stejného efektu lze docílit při kliknutí na tabulku načtených souřadnic, kde si například
naleznu čas, který mě zajímá a po kliknutí na tento řádek tabulky se mi mapa automaticky
vystředí na tuto pozici a zobrazí informační panel.
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Kapitola 6

Testování a funkčnost
Pro zajištění funkčnosti, stability a doladění všech detailů, je důleţité aplikaci a webový
portál kvalitativně otestovat v provozu. Svůj význam má i zaměření se na uţivatelsky přívětivé
rozhraní. Abych mohl doloţit, ţe aplikace tyto vlastnosti splňuje, je potřeba získat informace a
zpětnou vazbu od určitého vzorku osob tzv. participantů.
V této kapitole se nejprve zaměřím na výběr vhodných participantů, tedy osob splňujících
základní poţadavky pro účast při testování. Vytvořím dotazník tzv. Screener, na základě kterého
výběr provedu. Dále sestavím Testový dotazník, který se bude zaměřovat na otázky ohledně
ovládání a funkčnosti aplikace a webového portálu. Bude v něm prostor i pro posouzení
celkového dojmu při pouţívání aplikace.

6.1. Screener – výběr participantů
1. Kolik je Vám let?
............................
2. Vaše pohlaví?
a) Muţ

b) Ţena

3. Nejvyšší dosaţené vzdělání?
a) Základní

c) Vyšší odborné

b) Středoškolské

d) Vysokoškolské

4. Jste majitelem telefonu s OS Android, vybavený senzorem polohy GPS?
a) Ano

b) Ne
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5. Připojujete svůj telefon k internetu?
a) Ano

b) Ne

6. Kdyby se ve Vaší rodině vyskytovala osoba s Alzheimerovou chorobou, vybavil byste ji
mobilním telefonem, který by v případě potíţi umoţnil dotyčného včas lokalizovat?
a) Ano

c) Nevím

b) Ne

7. Souhlasíte s anonymním zveřejněním údajů z průběhu testování?
a) Ano

b) Ne

Pro zařazení participantů do samotného testování bylo potřeba vyplnit celý screener a na
následující vybrané otázky odpovědět:
-

Otázka č. 4 – a) Ano

-

Otázka č. 6 – a) Ano, c) Nevím

-

Otázka č. 7 – a) Ano

Vyhovující participanty jsem následně posuzoval podle dvou hlavních kritérií. Prvním byl věk
a druhým kritériem bylo dosaţené vzdělání. Velký důraz jsem kladl na pestrost a snaţil se pokrýt
co nejširší spektrum participantů pro tato kritéria, viz tabulka č. 6.1.1. Výsledného testování se
zúčastnilo 10 participantů.

Participant

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Věk

23

53

26

38

29

20

32

24

34

17

Vzdělání

SŠ

VŠ

SŠ

VŠ

VŠ

SŠ

VOŠ

SŠ

VŠ

ZŠ

tabulka č. 6.1.1 – Věk a dosaţené vzdělání vybraných participantů

6.2. Testovací dotazník
S kaţdým participantem jsem se osobně sešel, obeznámil ho s tématem, kterému se věnuji a
se záměry práce. Participant dále dostal i vytištěný testovací dotazník. Testování započalo
začátkem srpna roku 2012, na participanty nebyl vyvíjen ţádný tlak a dotazník s výsledky měli
předat do 25. 8. 2012. V případě problémů jsem byl kdykoliv k dispozici pro konzultace.
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Podoba předloženého dotazníku:
Aplikační část:
1) Byl průběh instalace aplikace bezproblémový?
a) Ano

b) Ne

2) Vaše pocity po prvním seznámení se s aplikací
a) Pozitivní – intuitivní ovládání, podařilo se mi hned objevit základní funkce
b) Smíšené – trvalo dlouhou dobu se zorientovat
c) Negativní – nevím, co aplikace zrovna provádí, jak ji nastavit a vůbec pouţívat
3) Chovala se aplikace během provozu stabilně?
a) Ano

b) Ne

4) Co Vám činilo největší obtíţe při pouţívání aplikace, případně co byste si přáli zlepšit? (nic,
nevím – proškrtněte)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Část Webového portálu:
5) Proběhla registrace a spuštění webového portálu úspěšně?
a) Ano

b) Ne

6) Vaše pocity po prvním seznámení se s webovým portálem
a) Pozitivní – intuitivní ovládání, podařilo se mi hned objevit základní funkce
b) Smíšené – trvalo dlouhou dobu se zorientovat
c) Negativní – uţivatelsky nepříjemné, vůbec se mi nelíbí
7) Probíhalo vyuţívání webového portálu stabilně a bez chyb?
a) Ano

b) Ne

8) Co Vám činilo největší obtíţe při pouţívání webového portálu, případně co byste si přáli
zlepšit? (nic, nevím – proškrtněte)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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6.3. Vyhodnocení testů
Z výsledků testování uvedených v tabulce č. 6.3.1 pro aplikační část a 6.3.2 pro webový
portál, jsme schopni vyvodit pomocí zpětné vazby s participanty zajímavé závěry. Nejdříve se
zaměřím na aplikační část a výsledky uvedené v tabulce č. 6.3.1.

Odpovědi participantů na předložený testovací dotazník:
Otázka č.

Aplikační část
Participant

1

2

3

4
Po dlouhodobém snímání venku jsem po návratu domů

1

a)

a)

b)

zapnul na telefonu wifi a spustil aplikaci, ta se násilně
ukončila.

2

a)

a)

a)

proškrtnuto
Šlo by ty nejdůleţitější hlášky z Logu, třeba ţe je vypnutý

3

a)

b)

a)

GPS senzor zobrazit hned na hlavní obrazovce? Jednou
jsem při testování dlouho nemohla získat pozici a nevěděla
tak, co se děje.

4

a)

a)

b)

proškrtnuto

5

a)

a)

a)

proškrtnuto
Pokud pošlu sms s poţadavkem na lokalizaci, nechci, aby

6

a)

b)

a)

telefon zareagoval a vyrušoval tak pacienta. Ideálně by se
ani neměla ukládat do seznamu příchozích SMS.

7

a)

a)

b)

proškrtnuto
Přijde mi, ţe se telefon pořád spojuje s GPS, coţ bere dost
baterie, výdrţ byla vţdy maximálně 12 hodin. Co takhle

8

a)

a)

a)

kdyţ spadne kapacita třeba na 30%, tak aby se aplikace
přepnula do nějakého úsporného módu a spojovala se třeba
jen jednou za 15 minut?

9

a)

b)

a)

proškrtnuto

10

a)

b)

a)

proškrtnuto

tabulka č. 6.3.1 – Odpovědi participantů na testovací dotazník - aplikační část

Velice pozitivní je zjištění z odpovědí na otázku č. 1, ţe se naprosto všem podařilo aplikaci
bez problémů nainstalovat z poskytnutého instalačního souboru Intem_Navigation.apk. Za
uspokojivé povaţuji i fakt, ţe převáţná většina ( 60% participantů ) povaţovala práci s aplikací
za intuitivní a snadno se v ní zorientovali. Dalších 40% mělo první pocity smíšené. Po čase ale
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byli schopni nastavit a vyuţívat aplikaci bez problémů. Nikdo z testovací skupiny neuvedl, ţe by
aplikaci neporozuměl a měl s ní negativní zkušenost. Podle mého mínění to souvisí
s jednoduchostí a nízkým rozsahem aplikace, kdy se nastavují pouze základní funkce a vše se
automaticky spouští po startu aplikace, více viz kapitola 5.1.2. Základní struktura aplikace a
stručný průvodce prvního spuštění aplikace viz příloha “A“ na konci této práce. Otázka číslo 3
ukázala na rozdílnost jednotlivých mobilních zařízení a nutnost dotestovat a ošetřit objevené
nestability aplikace. Třicet procent participantů mělo zkušenost s nestabilitou, případně násilným
ukončením aplikace a nutností jejího restartu. Při bliţším pohovoru o těchto nestabilitách jsem
zjistil, ţe převáţná část byla způsobena při přepínání, mezi online a offline módem, případně
různé násilné zakazování a povolování senzorů pro lokalizaci. Nestabilní stav aplikace se
vyskytne velice zřídka, avšak s důleţitým zaměřením aplikace a s poţadavkem na absolutní
bezchybnost, budou tyto stavy řádně analyzovány a ošetřeny v budoucích úpravách aplikace.
Nyní uvedu výsledky testu pro webový portál, které jsou součástí tabulky č. 6.3.1.
Otázka č.

Webový portál
Participant

5

6

7

1

a)

a)

a)

2

a)

a)

a)

8
Chtělo by to přidat záloţku nastavení i do portálu a
synchronizovat ho s mobilem pro ovládání z netu.
proškrtnuto
Po přihlášení jsem nevybral pacienta a klikl rovnou na

3

a)

b)

b)

poloţku lokalizace a portál mě po zobrazené hlášce, ţe je
potřeba vybrat pacienta vyhodil a odhlásil?? Má to tak
být?? Jinak dobrý.
Ten posuvník s hodinovým posuvem se mi nelíbí, uvítal

4

a)

a)

a)

bych raději klasicky zapsat interval zobrazených dat čísly
s přesností na vteřiny. Hlavně kdyţ mám více tras a chci
vykreslit jen jednu pro určitý čas.

5

a)

a)

a)

proškrtnuto
Vykreslování do mapy udělá někdy docela slušnou
„čmáranici“, co třeba nepropojovat čárou, ale vykreslit jen

6

a)

b)

a)

například kolečka pro jednotlivé body pozice a podle barvy
odstupňovat časově například od červené (nejstarší) po
zelenou (nejnovější) či obráceně?

7

a)

a)

a)

8

a)

a)

a)

Portál se mi líbí, ještě bych přidal na úvod moţnost si
vygenerovat ztracené heslo.
proškrtnuto
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Uvítal bych moţnost nastavovat mobil z internetu,
například další práva přístupu a třeba hodnoty pro Distance

9

a)

a)

a)

Alert. Taky při vizualizaci pohybu nikde nevidím
nepřesnost pro dané místo, jako v telefonu, kde je označena
tím modrým kruhem.

10

a)

a)

a)

proškrtnuto

tabulka č. 6.3.2 – Odpovědi participantů na testovací dotazník – část Webový portál

Dle odpovědí na otázku číslo pět mohu shrnout, ţe všem se podařilo zaregistrovat a přihlásit
do webového portálu. Pouze 20% participantů vyjádřilo lehké problémy s orientací, viz otázka
č. 6. A jen jeden jediný měl problém se stabilitou, který byl způsoben jeho automatickým
odhlášením. Tento problém jsem si ověřil a skutečně existuje a bude odstraněn v nejbliţším
moţném termínu. V otázce číslo 8 uţ bylo více ohlasů neţ v případě otázky č. 4 u aplikační části
a myslím si, ţe o spoustě podnětných připomínek má cenu uvaţovat v budoucím rozšíření
portálu, hlavně co se týká moţnosti nastavení aplikace v telefonu přes internet a jeho
synchronizace.
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Závěr
V samotném závěru, bych rád zmínil, ţe se mi podařilo dosáhnout splnění převáţné většiny
bodů uvedených v kapitole č. 3 “Formulace výstupních poţadavků“ jak pro samotnou telefonní
aplikaci, tak pro webový portál. Otestovaná verze aplikace je nyní schopna po spuštění uvést
v činnost sluţbu na pozadí, která provádí neustálou lokalizaci pacienta, včetně monitoringu a
hlídání jeho pohybu v bezpečné oblasti vymezené opatrovníkem. Dále bezchybně funguje
vygenerování poplachu při odchodu pacienta z této oblasti a zaslaní definované zprávy na
přiřazené telefony. V případě online módu, zobrazuje aplikace pozici přímo v mapách. Bez
přístupu k internetu je udána pozice přes souřadnice GPS. Sluţba na pozadí také navazuje
spojení s internetem a odesílá uloţená data o poloze pacienta. Tato data je moţno si prohlédnout
pro konkrétní den na webovém portálu, kde jsou převedeny a vykresleny ve formě křivek
znázorňující cestu do map. Je zde moţnost i kdekoliv na tuto cestu kliknout a dynamicky si
nechat zobrazit informační podokno s informacemi o daném bodě.
Funkčnost a vyuţitelnost řešení v praxi byla náleţitě podloţena provedeným testováním
aplikace, viz kapitola č. 6. Právě díky uskutečněnému testování jsem získal důleţitou zpětnou
vazbu od budoucích uţivatelů, objevil některé chyby, které budou opraveny a zjistil i některé
smysluplné poţadavky pro rozšíření aplikace a webového portálu. Mezi moţnosti dalšího
rozvoje patří:
Aplikační část:

-

Rozdělení na dvě aplikace z hlediska pouţitelnosti – jedna pro pacienta, druhá pro
opatrovníka. U opatrovníka by aplikace mohla provádět automatické zaslání poţadavku
na lokalizaci pacienta přes SMS, bez jakéhokoliv psaní a pak získanou odpověď zobrazit
opatrovníku přímo v mapě zcela automaticky

-

Nezobrazovat pacientovi SMS s poţadavkem – mobil přijme SMS bez matoucího
projevení a neuloţí ji do seznamu přijatých zpráv

Webový portál:

-

Rozšíření o záloţku nastavení – zde moţnosti stejného nastavení na “dálku“ bez nutnosti
přístupu k telefonu. Vše bude synchronizováno s mobilním zařízením po jeho připojení
k internetu.
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ZÁVĚR

-

Úpravy filtru pro výběr dat z pouhého posuvníku (slideru) i na číselné zadávání času.
Přidání moţnosti opětovného zaslání zapomenutého hesla na emailovou adresu na
startovací stránce s přihlášením.

Přínos práce vidím ve schopnosti pomoci pacientům trpícím Alzheimerovou chorobou. Tak
jako rodiče v dnešní době dávají i velice malým dětem mobilní telefon, aby jim dokázali
kdykoliv zavolat a byli v kontaktu v případě problémů, tak i u těchto nemocných pacientů
nastupuje pocit přidané bezpečnosti, kterou nezajišťuje drahá agentura, operátor, či
specializované technické zařízení, ale běţně dostupný mobilní telefon. Doufám, ţe čtenář této
práce nebude vidět v aplikaci “Velkého bratra“ spisovatele George Orwella z románu 1984, ale
bude ji brát jako neviditelnou ochranu. Ochranu, která naopak dá více svobody pacientovi a
opatrovník ho tak jiţ nemusí zbytečně omezovat pro někdy subjektivní pocit strachu a nedůvěry
v jeho schopnosti.
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Příloha A
Stručný průvodce prvního spuštění aplikace
V tomto odstavci si velice stručně vysvětlíme první spuštěním aplikace, kdy společně
v jednoduchých krocích provedeme nastavení základních funkcí aplikace.
1) Při prvním spuštěním se nám aplikace objeví buď se zobrazenou mapou (online mód),
nebo s nápisem Internet - offline a textem “Vyhledávám pozici...“. Po zafixování pozice
vidíte svojí pozici na mapě, či v podobě získaných GPS souřadnic.
2) První a nejdůleţitější věcí je zadat aplikaci, kdo jsou jeho opatrovníci, s nimiţ bude
výhradně komunikovat.

-

V online módu jdete přes menu – Nastavení – Práva přístupu – Vytvoř nový. Zde zadáte
jméno a telefonní číslo opatrovníka.

-

V offline módu jdete přes Nastavení – Práva přístupu – Vytvoř nový. Zde zadáte jméno a
telefonní číslo opatrovníka.
Důleţité: telefon komunikuje pouze s opatrovníkem, který má u svého jména zeleně
zaškrtnutý checkbox.

3) Funkce Distance Alert je ze začátku zneaktivněna – pro její nastavení musíte:

-

V online módu jdete přes menu – Nastavení – Distance Alert – Vytvoř. Zde vytvoříte
pozici, od které se vymezí bezpečná zóna pohybu pacienta a potvrdíte tlačítkem uloţit.
Poté vyberete z rozvíjejícího seznamu nově vytvořenou oblast, zadáte rádius a stisknete
tlačítko Nastav. Nyní aplikace automaticky hlídá pohyb v oblasti.

-

V offline módu jdete přes Nastavení – Distance Alert a poté pokračujete, viz online mód
výše.
Více informací viz 5.1.4. Popis implementace kódu - Distance Alert

Takto nastavená aplikace je plně funkční.
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Příloha B
Obsah přiloţeného CD
Součástí bakalářské práce je i její digitální verze přiloţená na CD. Data jsou uspořádána do
následující adresářové struktury:
-

Adresář Instalator_aplikace – obsahuje soubor Intem_Navigation.apk pro nainstalování
aplikace na mobilní telefon

-

-

Adresář Obrazky
-

Obrazky_Aplikace – obsahuje screenshoty z aplikace

-

Obrazky_Text_Bakalarska_Prace – obsahuje obrázky pouţité v textu bakalářské práce

-

Obrazky_Webovy_Portal – obsahuje screenshoty z webového portálu

Adresář PDF_Bakalarska_Prace
-

-

BP_AlesHejc_Intem_Navigation

Adresář Webovy_portal
-

MySQL_database – adresář obsahující exporty databázových tabulek včetně
ukázkových dat ve formátu sql

-

Zdroj_Kody_webovy_portal
-

ajax – adresář obsahující PHP skripty pro poţadavky zaslané technologií Ajax
(addPacient, registrace apod.)

-

comm – adresář obsahující komunikační skripty PHP pro poţadavky typu POST a
vytváření proměnných v session (vyberpacient, postData apod.)

-

css_files – adresář obsahující soubory kaskádních stylů definující zobrazení
webového portálu

-

images – adresář obsahující obrázky pouţité ve webovém portálu

-

inc – adresář obsahující skripty PHP pro přihlášování uţivatele a dynamické
vkládání (include) stránek obsaţených ve sloţce page

-

jscript_files – adresář obsahující skripty programovacího jazyka JavaScript
například důleţitý skript gmap.js, který provádí přístup k API GoogleMaps a dále
vykresluje do mapy souřadnice poloh pacienta.

-

page – adresář obsahující samotné internetové stránky, které se načítají do
webového portálu

-

index.php – hlavní soubor, který spouští webový portál
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-

Adresář Zdroj_Kody_Intem_Navigace – obsahuje kompletní projekt se zdrojovými kódy
aplikace pro vývojové prostředí Eclipse

-

Soubor Obsah_CD.txt – obsahuje stejný rozpis jako v této kapitole.
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