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Kratice, okrajšave, simboli 
 
TIS 
Telefonski imenik Slovenije 
 

Slovenska zbirka podatkov telefonskih 
številk in njim pripadajočih lastnikov.  

BIZI Kratica za slovenski poslovni imenik, ki 
vsebuje podatke o podjetjih. Med temi 
podatki so tudi naslov podjetja in 
telefonska številka podjetja. 
 

HTTP 
HyperText Transport Protocol 
 

Aplikacijski protokol, ki je namenjen 
izmenjavi podatkov na svetovnem spletu.   

GET zahteva Osnovna metoda protokola HTTP, ki se 
uporablja za poizvedovanje. Parametri te 
metode se navajajo v spletnem naslovu. 
 

POST zahteva HTTP metoda, ki se uporablja za težke 
operacije, kot so spreminjanje, urejanje in 
brisanje podatkov. 
 

URL 
Uniform Resource Locator 
 

Spletni naslov. 

JAX-WS 
Java API for XML Web Services 

Javanski aplikacijski programski vmesnik 
za spletne storitve. 
 

XML 
Extensible Markup Language 
 

Razširljiv označevalni jezik. 

SOAP 
Simple Object Access Protocol 

Protokol za izmenjavo strukturiranih XML 
sporočil med spletno storitvijo in 
uporabnikom te storitve.   
 

REST 
REpresentational State Transfer 

Ena izmed različic arhitekture strojne 
opreme za distribuirane sisteme, ki temelji 
na arhitekturi strežnik-odjemalec. V 
povezavi s spletnimi storitvami REST 
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arhitektura ne zahteva izmenjave XML 
dokumentov in ni standardizirana. 
 

UDDI 
Universal Description, Discovery and 
Integration 
 

Imenik spletnih storitev, ki temelji na 
XML.  

WSDL 
Web Services Description Language 

Jezik za opis spletnih storitev zapisan v 
XML formatu. 
 

XSD 

XML Schema Definition 

XML shema. 

JSON 
JavaScript Object Notation 

Tekstovna podatkovna struktura, ki je 
primerna za izmenjavo podatkov. 
 

HTML 
HyperText Markup Language 

Označevalni jezik, ki je namenjen prikazu 
spletnih strani. 
 

DOM 
Document Object Model 

Platforma za interakcijo z XML dokumenti, 
ki elemente XML uredi v drevesno 
strukturo. 
 

SAX 
Simple API for XML 

Platforma za interakcijo z XML dokumenti, 
ki elemente XML preiskuje zaporedno in 
jih ne hrani v pomnilniku. 
 

MIME 
Multiple Internet Mail Extension 

Internetni standard za določitev vrste 
dokumenta. 
 

Tweet Objava na družabnem omrežju Twitter. 
Dolžina takšne objave je krajša od 140 
znakov.   
 

VM 
Virtual Machine 

Navidezna naprava, ki poganja bitno kodo. 
Na primer Java VM in Dalvik VM.  
 

OAuth Odprt standard za avtorizacijo. 
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RSS 
Rich Site Summary 

Spletni format, ki se uporablja za pogosto 
osveževanje informacij. 
 

Atom Standard, ki se uporablja za pogosto 
osveževanje informacij, ki temelji na XML. 
 

UML 
Unified Modeling Language 

Univerzalni modelirni jezik. 
 
 

API 
Application Programming Interface 

Aplikacijski programski vmesnik. 
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Povzetek 
	  
Osrednja motivacija diplomske naloge je izdelava Android aplikacije, ki ob vhodnem klicu iz 
neznane telefonske številke s pomočjo prosto dostopnih spletnih virov poišče osebo, ki je 
lastnik te številke. V okviru razvoja prototipa smo integrirali podatke iz različnih spletnih 
virov in rezultate te integracije predstavili v obliki Android aplikacije. Integracija podatkov 
vsebuje dostop do delno strukturiranih podatkov na spletnih portalih Telefonskega imenika 
Slovenije in Poslovnega imenika ter povezavo z družabnima omrežjema Facebook in Twitter. 
Ti spletni viri predstavljajo decentralizirano podatkovno zbirko, ki jo spletna storitev 
uporablja pri iskanju lastnika neznane telefonske številke in o tej osebi poišče še druge 
podatke, dostopne na družabnih omrežjih. To spletno storitev uporablja Android aplikacija in 
pridobljene podatke prikaže uporabniku. Na ta način je realiziran koncept strežnik-odjemalec, 
kjer spletna storitev predstavlja strežnik in Android aplikacija odjemalca. Zaradi takšne 
arhitekture je razširitev aplikacije na druge mobilne in spletne platforme zelo preprosta.  
	  
Ključne	   besede:	   Android,	   integracija	   spletnih	   virov,	   delno	   strukturirani	   podatki,	  
družabna	  omrežja	  
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Abstract 
 
The main motivation of this diploma thesis is a development of Android application, which 
helps user of application to find out who is the owner of unknown phone number. Data source 
for finding unknown phone number are free available web sources. Through the development 
of prototype, data from different web sources were integrated. Result of this integration is 
shown in Android application. Data integration includes access to semi-structured data on 
web portal of Phone Directory of Slovenia, Business directory and connection with social 
networks Facebook and Twitter. These web sources represent decentralized database, which 
is used by web service for searching unknown phone number and querying different data 
about unknown caller on social networks. This web service is used by Android application 
and its result is shown to user. On this wise is realized server – client concept where server 
represents web service and client Android application. Due to this architecture the extension 
of application to another mobile and web platforms is very simple.       

 
Key	  words:	  Android,	  web	  source	  integration,	  semi	  –	  structured	  data,	  social	  networks	  
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1 Uvod 
 
Življenja brez mobilnega telefona si v sodobnem svetu ne znamo več predstavljati. Na 
začetku množične uporabe mobilnih telefonov so se uporabljali predvsem za klicanje in 
pošiljanje kratkih sporočil. Z razvojem mobilne telefonije so se tem funkcionalnostim začele 
dodajati druge, kot so barvni zasloni, fotoaparat, predvajalnik glasbe in druge. Danes 
označujemo tehnološko najbolj napredne mobitele z izrazom pametni telefoni (ang. 
smartphones). Za te mobilne telefone je značilno, da imajo operacijski sistem, ki omogoča 
nameščanje aplikacij. Razvoj aplikacij za pametne telefone postaja ena izmed boljših 
poslovnih priložnosti. V letu 2011 so s prodajo aplikacij, namenjenim pametnim telefonom 
ustvarili, 5,5 milijard dolarjev prihodkov. Trend kaže, da se bo ta delež le še povečal. Za leto 
2015 strokovnjaki napovedujejo približno 37 milijard dolarjev prihodkov [7]. Velika prednost 
aplikacij za mobilne telefone je ta, da jih lahko razvija praktično vsak z nekaj programerskega 
znanja in nizkim začetnim kapitalom, osebnim računalnikom in časom za učenje. 
 
Prav zaradi razširjenosti in popularnosti aplikacij za mobilne telefone je bila to osrednja 
motivacija diplomskega dela – izdelati aplikacijo za pametni telefon, natančneje za Android. 
Poznamo več vrst aplikacij. Zelo popularne so igre, aplikacije s področja zdravja in športa, 
veliko pa je tudi aplikacij, ki rešujejo različne probleme. Prototip takšne vrste aplikacije smo 
se odločili razviti v okviru te diplomske naloge. Gre za aplikacijo, ki je uporabna, kadar nas 
kliče oseba, čigar telefonske številke uporabnik nima shranjene v telefonskem imeniku. S 
pomočjo svetovnega spleta bomo poiskali, kdo je oseba, ki nas kliče, iz nam neznane 
telefonske številke.  
 
Po pregledu obstoječih rešitev, ki rešujejo omenjeni problem, smo se odločili, da bomo 
naredili Android aplikacijo, ki bo našla lastnika neznane telefonske številke. Ime in priimek te 
osebe pa bomo poizkušali poiskati tudi na družabnih omrežjih Facebook in Twitter. Kot vir, 
kjer bomo iskali lastnike telefonskih številk, bomo uporabili spletno stran Telefonskega 
imenika Slovenije (TIS) in Poslovni imenik (BIZI). Arhitektura aplikacije bo razdeljena na 
dva dela. To sta Android aplikacija in spletni strežnik. Android Aplikacija se bo zgolj 
povezovala na spletno storitev, ki bo opravila osrednji del in Android aplikaciji vrnila 
rezultate poizvedovanja.  
 
Diplomska naloga je razdeljena na dva dela. Prvi del je teoretičen in vsebuje teoretičen vidik 
tehnologij in orodij, ki smo jih uporabili. V drugem poglavju opišemo arhitekturo in 
delovanje operacijskega sistema Android, uporabo spletnih storitev, pridobivanje delno 
strukturiranih podatkov iz spletnih strani, izdelavo spletnih robotov in na koncu še integracijo 
družabnega omrežja Facebook ter Twitter. V tretjem poglavju podrobno predstavimo 



6	  

implementacijo naše ideje v obliki razvoja aplikacije. Najprej smo se posvetili ideji, 
osnovnemu delovanju ter arhitekturi aplikacije, v nadaljevanju pa je podrobneje opisana sama 
implementacija. 
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2 Raziskovalna področja 
2.1 Mobilna platforma Android 

2.1.1 Splošno	  o	  Androidu	  
 
Android je odprto kodna programska oprema, ki vključuje operacijski sistem, sistemski 
srednji sloj in mobilne aplikacije. Vsestranske mobilne naprave vključujejo zaslon na dotik, 
kamero, multimedijski prevajalnik, GPS sprejemnik in druge dodatne funkcionalnosti. Z 
razvojem tehnologije so mobilni telefoni postali mnogo več kot samo naprave za 
telefoniranje.     
 
V preteklosti so razvijalci programirali mobilne telefone v programskem jeziku C/C++. 
Programiranje je bilo osredotočeno na konkretno napravo s konkretno strojno opremo. Z 
razvojno platformo Symbian so prvič poizkušali rešiti problem strojne neodvisnosti. To 
pomeni, da je razvoj aplikacij na najvišjem nivoju neodvisen od strojne opreme mobilne 
naprave. Ta problem je razvojna platforma Symbian deloma razrešila, vendar je od 
razvijalcev še vedno zahtevala pisanje kompleksne programske opreme, pisane v 
programskem jeziku C/C++ in je bila za razvijalce izrazito neprijazno okolje.  
 
Android je eden izmed operacijskih sistemov, ustvarjenih z namenom razvoja aplikacij, ki 
podpirajo uporabo strojne opreme na preprost in učinkovit način. Podobne lastnosti imata tudi 
razvojni platformi Windows Phone in iPhone, ki pa nista odprto kodni. Razvojna platforma 
Android se je razširila tudi na področja tabličnih računalnikov in televizij ter s tem razširila 
nabor strojne opreme, ki jo podpira. Android sestavljajo tri različne komponene: 

• brezplačen, odprto koden operacijski sistem za vgrajene naprave (ang. embedded 
devices), 

• odprto kodna razvojna platforma za ustvarjanje aplikacij, 
• naprave, posebno mobilni telefoni, ki tečejo na operacijskem sistemu Android in 

aplikacije, ki so narejene za te naprave [15]. 
Glavna prednost razvoja aplikacij za pametne telefone v primerjavi s starejšim razvojem je 
strojna neodvisnost aplikacij. Android podpira množico funkcionalnosti, ki so enostavne za 
uporabo z vidika razvijalca. Te so:  

• telefonsko ali podatkovno povezovanje (GSM, EGE, 3G, 4G),  
• detekcija lokacije (GPS), 
• detekcija smeri (vgrajen kompas), 
• senzor za zaznavanje položaja zaslona (ali je zaslon v vodoravnem ali vertikalnem 

položaju), 
• zaznavanje premikanja, kar zaznava števec hitrosti,  
• nadzor zemljevidov kot del uporabniškega vmesnika,  



8	  

• brezžična internetne povezave (WiFi),  
• popolna multimedijska strojna kontrola vključno s predvajanjem in snemanjem s 

kamero in mikrofonom,  
• medijske knjižnice za predvajanje in snemanje različnih avdio/video formatov 
• uporaba senzorjev za merjenje hitrosti, kompas in barometer, 
• knjižnice za uporabo Bluetootha in NFC strojne opreme za izmenjavo podatkov, 
• izmenjava podatkov in podpora vključevanja kontaktov, družabnih omrežij, koledarja 

in multimedije v aplikacije, 
• vključevanje 2D grafičnih knjižnic in podpora za 3D grafično predstavitev s knjižnico 

OpenGL ES 2.0 [15,6].  
Analitiki ocenjujejo, da bo v roku petih let več ljudi dostopalo do interneta iz pametnih 
telefonov kot iz osebnih računalnikov [15,9,19]. Zaradi izjemnega zanimanja uporabnikov za 
pametne telefone je tudi razvojna platforma Android vedno bolj priljubljena med razvijalci.  
 

2.1.2 Arhitektura	  mobilne	  platforme	  Android	  
 
Arhitektura mobilne platforme Android je zgrajena iz petih osnovnih gradnikov.  

• Gradnik na najnižjem nivoju je Linux jedro (ang. Linux kernel), ki vsebuje gonilnike 
za strojno opremo, opravlja s procesi in pomnilnikom, skrbi za varnost, omogoča 
povezovanje in upravlja z energijo. Jedro ustvarja abstraktno plast med strojno opremo 
in programsko opremo na nižjem nivoju.  

• Nivo višje kot Linux jedro so knjižnice (ang. Libraries) za podporo predvajanju in 
snemanju videa in zvoka, prikazovanju na zaslon, grafične knjižnica, knjižnica za 
podporo podatkovni bazi SQLite in knjižnice za SSL in WebKit za podporo spletnemu 
brskalniku in internetni varnosti. Te knjižnice so napisane v programskem jeziku 
C/C++.  

• Osrednji nivo Android arhitekture je v angleščini imenovan Android run time. Ta del 
vključuje osrednje Android knjižnice (ang. Core libraries), ki so napisane v 
programskem jeziku Java in zagotavljajo večino funkcionalnosti, ki jih podpira 
Android. Drugi del pa je Dalvik VM, ki je Android različica Java VM in je 
optimizirana za delovanje mobilne platforme.  

• Drugi najvišji nivo je aplikacijsko ogrodje (ang. Application Framework), ki vključuje 
razrede za ustvarjenje Android aplikacij. Ta nivo zagotavlja abstrakcijo dostopa do 
strojne opreme.  

• Aplikacijska plast (ang. Application layer) je najvišja plast v Android arhitekturi. Na 
tem nivoju so zgrajene vse Android aplikacije. Aplikacijska plast poganja nivo 
Android run time in uporablja razrede in storitve, ki jih nudi aplikacijsko ogrodje (ang. 
Application Framework).     
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Slika 1 prikazuje arhitekturni vidik razvoje platforme Android od najnižjega nivoja Linux 
jedra, do najvišjega aplikacijskega nivoja.   
        
 

 
Slika	  1:	  Arhitektura	  razvojne	  platforme	  Android	  [15]	  

2.1.3 Razvoj	  Android	  aplikacij	  
 
Za razvoj Android aplikacij potrebujemo enega izmed najpogosteje uporabljenih operacijskih 
sistemov (Windows, Mac OS X, Linux), kjer moramo namestiti The Android SDK starter 
package in Java Development Kit (JDK). Najpogosteje uporabljena programska oprema za 
razvoj Android aplikacij je Eclipse, za katerega obstaja poseben vtičnik Android Developer 
Tools (ADT). S pomočjo tega vtičnika je razvoj, testiranje in razhroščevanje Android 
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aplikacij lažje in hitrejše. Z nameščenim ADT vsebuje Eclipse nove funkcionalnosti in 
perspektive, ki so ključne pri razvoju Android aplikacij. Te so: 

• Android Project Wizard – poenostavi kreiranje novih Android projektov in 
vključuje osnovno aplikacijsko predlogo. 

• Grafični urejevalnik uporabniškega vmesnika, manifest dokumenta in urejevalnik 
programske kode, ki pomaga pri kreiranju, urejanju, in validaciji XML 
dokumentov.    

• Avtomatsko izgradnjo Android projektov, pretvorbo v Android zagonljivo (ang. 
executables) obliko, zapakiranje v dokument s končnico .apk in namestitev 
paketov na Dalvik VM. 

• Upravitelj navideznih naprav (ang. Virtual Device Manager) – namenjen je 
ustvarjanju in urejanju navideznih naprav, ki jih poganja Android Emulator. 
Možno je ustvariti specifično Android okolje z različnimi različicami Androida, 
specifično strojno opremo in omejenimi pomnilniškimi zmožnostmi. 

• Android Emulator – omogoča nadzor nad omrežnimi nastavitvami ter simulacijo 
vhodnih klicev, SMSsporočil in določitev GPS koordinat. 

• Dostop do naprave ali emulatorjevega datotečnega sistema omogoča navigacijo 
po datotečni strukturi in izmenjavo datotek. 

• Razhroščevanje v času izvajanja, ki omogoča nastavljanje točk ustavitev (ang. 
breakpoint) in spremljanje vrednosti spremenljivk v pomnilniku. 

 

2.1.4 Vrste	  Android	  aplikacij	  
 
Večina Android aplikacij sodi v eno izmed treh kategorij: 

• Aplikacije, ki delujejo v ospredju (ang. foreground) – to so aplikacije, ki delujejo le 
takrat, ko so prikazane na zaslonu. Odličen primer takšnih aplikacij so igre. 

• Aplikacije, ki delujejo v ozadju (ang. background) – so aplikacije, ki imajo omejeno 
interakcijo z uporabnikom in so večino časa uporabniku nevidne. Te aplikacije so 
manj pogoste. Primer takšne aplikacije je avtomatski odgovor na SMS sporočilo ali 
budilka. 

• Tretja skupina je kombinacija prvih dveh. Aplikacije te vrste so najpogostejše. Na eni 
strani so to takšne aplikacije, ki zahtevajo nekaj integracije z uporabnikom, a opravijo 
večino dela v ozadju. Primer takšne aplikacije je predvajalnik glasbe. Drug primer, ki 
sodi v to skupino pa so aplikacije, ki delujejo v ospredju in se pomemben del 
aplikacije izvede v ozadju. Na primer odjemalec elektronske pošte. 

Kompleksne aplikacije je pogosto težko uvrstiti v eno izmed teh kategorij in običajno 
vključuje elemente več kategorij. Pri razvoju aplikacij se je potrebno zavedati, na kakšen 
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način bodo uporabniki to aplikacijo uporabljali in jo je zato potrebno temu primerno 
prilagoditi. 

2.2 Uporaba spletnih storitev 

2.2.1 Kaj	  so	  spletne	  storitve?	  
 
Kljub temu, da ima pojem spletna storitev različen in razvijajoč pomen, v splošnem s tem 
terminom opisujemo par, ki je sestavljen iz spletne storitve in odjemalca. Spletna storitev je 
del aplikacije, ki za svoje delovanje potrebuje dostop do spleta in poteka preko 
standardiziranih komunikacijskih protokolih. Običajno poteka preko protokola HTTP [24,5]. 
Spletna storitev je tako porazdeljena aplikacija, katere komponente so lahko porazdeljene med 
različne naprave. Konkretno uporabnost spletnih storitev lahko vidimo na primeru turistične 
agencije, ki želi uporabniku ponuditi storitev, preko katere bo lahko kupoval letalske karte. 
Letalske družbe ponujajo spletne storitve za nakup in rezervacijo kart. Prav tako pa ponujajo 
spletne storitve podjetja, ki omogočajo plačilo s kreditnimi karticami (npr. Visa, Mastercard, 
AmericanExpress, …). Tako lahko med seboj povezujemo spletne storitve. Dostop do storitve 
turistične agencije pa je možen preko več odjemalcev. Na primer preko spletnega brskalnika, 
aplikacije za pametne telefone in ne nazadnje preko namizne aplikacije [24]. 
 

2.2.2 Vrste	  spletnih	  storitev	  
 
Spletne storitve lahko razdelimo v dve skupini. In sicer spletne storitve, ki temeljijo na SOAP 
arhitekturi in REST spletne storitve [11]. Razlika med tema tipoma spletnih storitev ni velika. 
SOAP storitve kot komunikacijski protokol uporabljajo HTTP in so poseben primer REST 
spletnih storitev. S kratico SOAP označujemo tudi Service Oriented Architecture (SOA) 
Protocol. Za ta tip arhitekture je značilno, da ima osrednjo vlogo spletne storitve. Za zdaj je 
SOAP zgolj XML dokument s katerim spletna storitev in odjemalec komunicirata med seboj. 
To komunikacijo prikazujeSlika 2. 
  

 
Slika	  2:	  Arhitektura	  tipične	  SOAP	  spletne	  storitve	  [11]	  
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Za razliko od SOAP spletnih storitev, REST storitve niso standardizirane. Zaradi tega je ta 
skupina spletnih storitev pogosto prikazana kot protiutež zapletenim SOAP spletnim 
storitvam. 
 
Za obe skupini spletnih storitev je značilno, da nista namenjene aplikacijam, ki se prikazujejo 
s pomočjo spletnih brskalnikov, pač pa so to pogosteje aplikacije, ki nimajo grafičnega 
vmesnika. Velika prednost spletnih storitev je ta, da je odjemalec spletne storitve lahko 
napisan v poljubnem programskem jeziku, ki vsebuje knjižnice za dostop do spletnih storitev. 
Neodvisnost programskih jezikov je ključna pri interoperabilnosti spletnih storitev. To je 
sposobnost interakcije med različnimi programskimi jeziki, podpornimi knjižnicami in 
platformami [11]. Za dosego tega SOAP spletne storitve uporabljajo tehnologijo XML za 
premostitev razlik med različnimi podatkovnimi tipi različnih programskih jezikov.  

2.2.3 WSDL	  

	  
Za dosego interoperabilnosti spletnih storitev ima pomembno vlogo dokument, imenovan 
WSDL, ki predstavlja povezavo med spletno storitvijo in njenimi uporabniki. WSDL vsebuje 
pomembne informacije o spletni storitvi, kot so operacije, ki jih vsebuje, podatkovni tipi, ki 
so potrebni za te operacije in opisuje način izmenjave podatkov. WSDL vsebuje sledeče 
skupine definicij, ki ponujajo standardiziran opis storitve, ki je na voljo: 

• Odsek types je opcijski. Uporablja se takrat, kadar storitev uporablja podatkovne 
tipe, ki niso tipa xsd:string ali xsd:long. Kompleksnejše podatkovne tipe definiramo 
s pomočjo dokumenta XSD.  

• Odsek message definirajo sporočila, ki izvajajo spletno storitev. Posamezno 
sporočilo je sestavljeno iz podatkovnih tipov, ki so definirani v prejšnjem odseku in 
iz osnovnih podatkovnih tipov. Vsaka operacija ima svoje sporočilo. Če je operacija 
takšna, ki odjemalcu vrača vrednost vsebuje dve sporočili. Primer za operacijo 
getTimeAsString, ki za svoje delovanje ne potrebuje nobenih parametrov. Vrednost, 
ki jo ta operacija vrača pa je tipa String.
<message name="getTimeAsString"></message>  
<message name="getTimeAsStringResponse"> 

<part name="time_response" type="xsd:string"></part>  
</message> 
 

• V odseku portType definiramo ime storitve. Znotraj tega odseka so definirane 
operacije, vsaka z enim ali več sporočili (ang. message).  

• V odseku binding definiramo pomembne konkretne podrobnosti o storitvi, kot so 
transportni protokol (npr. HTTP, SMTP, … ), slog storitve, ki je lahko vrste 
document ali rpc in podatkovni format, ki ga uporablja SOAP. Ta je lahko literal ali 
encoding. Razlika med slogom storitve document in rpc  je v tem, da v primeru, ko 



	   13	  

izberemo prvo možnost, je vsebina SOAPa definirana z XSDjem, v nasprotnem 
primeru pa je SOAP definiran na podlagi specifikacije protokola SOAP 1.1. V veliki 
večini primerov je dokument WSDL v obeh primerih enak. Podatkovni format 
literal sporoča, da definicija podatkovnih tipov sledi XSD. V primeru podatkovnega 
formata encoding pa se definicija podatkovnih tipov nanaša na predstavitev 
podatkov v XML, po navadi glede na specifikacije kodiranja znakov v SOAP 1.1.    

• Odsek service specificira eno ali več storitev, ki so na voljo. V tem odseku je 
definiran konkreten omrežni naslov (npr. 127.0.0.1), kjer je storitev dostopna 
odjemalcem.             

2.2.4 UDDI	  

	  
Poleg SOAP in WSDL je pri spletnih storitvah zelo pomemben protokol UDDI. UDDI je 
protokol za izdelavo registra storitev. Nudi sredstva za povpraševanje baze, katere storitve so 
na razpolago [2]. UDDI tako omogoča avtomatizirano iskanje spletnih storitev na spletu. S 
pomočjo dokumenta WSDL odjemalec dobi standardiziran opis storitve, iz katerega lahko 
sklepa, ali je ta storitev zanj ustrezna. Protokol SOAP pa je namenjen končni komunikaciji 
med odjemalcem in spletno storitvijo. To prikazuje Slika	  3. 

 
Slika	  3:	  Delovanje	  spletnih	  storitev	  [2]	  

 

2.2.5 Konkreten	  primer	  izmenjave	  SOAP	  sporočil	  
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Za lažje razumevanje delovanja SOAP spletnih storitev sledi prikaz zahteve odjemalca, ki je 
napisan v programskem jeziku Pearl in odgovor spletne storitve napisane v osnovni JAX-WS. 
Ker gre za SOAP vrsto spletne storitve se kot komunikacijski protokol uporablja HTTP.  
 
POST http://127.0.0.1:9876/ts HTTP/ 1.1  
Accept: text/xml  
Accept: multipart/*  
Accept: application/soap 
User-Agent: SOAP::Lite/Perl/0.69  
Content-Length: 434  
Content-Type: text/xml;  
charset=utf-8  
SOAPAction: "" 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<soap:Envelope 

soap:encodingStyle="http:// schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/ envelope/" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:tns="http://ts.ch01/" 

 xmlns:xsd ="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
  <soap:Body> 
 <tns:getTimeAsString xsi:nil="true" />  
  </soap:Body> 
</soap:Envelope>  
 
HTTP zahteva (ang. request) se začne z vrsto metode, ki je v tem primeru POST. Za tem sledi 
naslov strežnika, kjer se nahaja spletna storitev in verzija protokola HTTP.  V glavi (ang. 
header) HTTP zahteve so s pomočjo MIME tipov definirani tipi odgovorov, ki jih odjemalec 
sprejme. Sprejemljivi odgovori so XML dokument, poljubno število prilog kateregakoli tipa 
in SOAP dokument. Z dvema znakoma za novo vrstico je ločena HTTP glava od HTTP 
telesa. V osrednjem delu zahteve HTTP je SOAP ovojnica. V telesu SOAP ovojnice je 
definirana metoda od katere želi odjemalec odgovor. V tem primeru gre za preprosto zahtevo, 
saj metoda spletne storitve za uspešno izvedbo ne potrebuje nobenih parametrov.  
 
Na strani spletne storitve se glede na zahtevo odjemalca generira ustrezen HTTP odgovor 
(ang. response). HTTP odgovor se prične s številko statusa 200, kar pomeni, da je bila 
zahteva odjemalca uspešno obdelana. V telesu HTTP odgovora je ponovno SOAP ovojnica, 
ki v svojem osrednjem delu vsebuje element return. Ta element vsebuje odgovor spletne 
storitve. V konkretnem primeru gre za trenutni čas, saj metoda getTimeAsString vrača trenutni 
čas.     
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HTTP/1.1 200 OK  
Content-Length: 323  
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Client-Date: Mon, 28 Apr 2008 02:12:54 GMT  
Client-Peer: 127.0.0.1:9876  
Client-Response-Num: 1 
 
<?xml version="1.0" ?>  
<soapenv:Envelope 
 xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
  <soapenv:Body> 
 <ans:getTimeAsStringResponse xmlns:ans="http://ts.ch01/">  
   <return>Mon Apr 28 14:12:54 CST 2008</return> 
 </ans:getTimeAsStringResponse>  
  </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope>   
 

2.3 Dostop do delno strukturiranih podatkov 

2.3.1 Pridobivanje	  podatkov	  
 
Običajno med nestrukturirane oziroma delno strukturirane podatkovne vire uvrščamo spletne 
strani, elektronsko pošto, PDF dokumente, skenirana besedila, … Pridobivanje podatkov iz 
teh virov je tehnično zapleten postopek, saj lahko imamo opravka z različnimi strojnimi 
formati zapisov podatkov ali različnimi programskimi formati. V zadnjem obdobju pa je 
najpogostejše pridobivanje podatkov s spleta, t.i, web scraping [3]. 
Izraz web scraping v prevodu pomeni luščenje podatkov s spleta. S tem pojmom označujemo 
programsko simulacijo človeškega brskanja po spletu. Ta programska oprema se osredotoča 
na pretvorbo informacij iz delno strukturiranih podatkov v obliki HTML dokumentov v 
strukturirano obliko, ki jo lahko shranimo v podatkovno bazo. Za pretvorbo informacij in 
luščenje ključnih podatkov obstaja mnogo tehnik. Nekatere izmed njih so: 

• Kopiraj in prilepi – zagotovo najbolj preprosta tehnika, vendar v določenih 
primerih niti najbolj kompleksne tehnike ne morejo nadomestiti človeškega 
pregleda nad podatki.  

• Ujemanja z regularnimi izrazi – iz HTML dokumenta izluščimo podatke, ki jih 
iščemo s pomočjo regularnih izrazov. Ta tehnika ni odporna na spremembe v 
dokumentu HTML in se jo poizkušamo izogniti, če je to možno. 

• DOM razčlenjevanje – s pomočjo sodobnih spletnih brskalnikov lahko program 
pridobiva dinamično vsebino, ki je generirana na strani odjemalca. Spletni 
brskalniki razčlenijo stran v DOM drevo, na podlagi katerega lahko program 
pridobi elemente spletne strani. Na ta način delujejo tudi različni HTML 
razčlenjevalniki, kot so XQuery in HTQL. 
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• Programska oprema, namenjena luščenju podatkov – Programska oprema poskuša 
avtomatsko prepoznati podatkovne strukture na spletni strani ali zagotavlja 
vmesnike, ki odstranijo potrebo po pisanju programske kode. 

 
Poizvedovanje in pridobivanje podatkov s spletnih strani mora biti v skladu s pravnimi pravili 
strani. V pravne podrobnosti se v okviru te diplomske naloge ne bomo spuščali, bi pa omenili 
načine kako se lahko luščenju podatkov na neki spletni strani izognete. Programu, ki sam 
poizveduje po spletnih straneh pravimo tudi spletni robot (ang. web bot). Najpreprostejši 
način je blokiranje določenih IP naslovov, za katere sumimo, da se za njimi skriva robot. 
Spletni roboti se včasih predstavijo, kdo so (npr. googlebot) in tako lahko takšnim 
”obiskovalcem” onemogočimo dostop. Prav tako lahko onemogočimo robote z orodji, ki 
preverjajo, ali je obiskovalec človek (npr. captcha). V povezavi z omejevanjem delovanja 
robotov se uporabljajo datoteke robots.txt. Administratorji spletnih strani v te datoteke 
navedejo pravila obnašanja robotov na konkretni spletni strani - torej do česa ima takšen robot 
dostop in do česa ne. Etični roboti se teh pravil držijo in jih upoštevajo. Zaradi pogoste 
uporabe takšnega načina je ta postal de facto standard, ki ga v angleščini poznamo pod 
imenom The Robots Exclusion Protocol [21,23]. To je zelo pogost način za omejevanje 
robotov. Obstaja pa tudi različna plačljiva programska oprema, ki odkriva spletne robote in 
jim preprečuje dostop do strani.       

2.3.2 Delovanje	  spletnih	  robotov	  	  	  	  
 
Večina ljudi si svetovni splet predstavlja kot zbirko spletnih strani. V resnici gre za zbirko 
dokumentov, ki oblikujejo te spletne strani. Spletni brskalniki poenostavijo delovanje spletnih 
strani, vendar moramo za razumevanje delovanja spletnih robotov razložiti kako deluje ta 
postopek. Slika	   4 prikazuje zahtevo spletnega brskalnika in odgovor spletnega strežnika v 
obliki privzetega oziroma index dokumenta. Običajno ta dokument vsebuje povezave na 
ostale dokumente, ki sestavljajo to spletno stran.   

 
Slika	  4:	  Zahteva	  spletnega	  brskalnika	  in	  odgovor	  spletnega	  strežnika	  [18]	  

 
Prvi in najpomembnejši korak pri delovanju spletnih robotov je prenos spletne strani s spleta 
na računalnik, nad katerim imamo nadzor. Na tem računalniku lahko obdelujemo in 
razčlenjujemo to spletno stran. 
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Naslednji korak je razčlenjevanje spletne strani. V tem koraku želimo ločiti uporabne podatke 
od tistih, ki nas ne zanimajo. O tehnikah razčlenjevanja smo sicer že govorili, vendar 
predstavimo primer: če želimo najti vse povezave, na katere kaže določena spletna stran, 
bomo ločili povezave od ostale vsebina HTML dokumenta. Enako bomo storili v primeru, ko 
iščemo vse slike iz določene spletne strani. Zaradi možnosti iskanja po vseh slikah, 
povezavah, itd. je HTML dokument delno strukturiran. Tako zaradi pravil označevanja 
različnih elementov lahko ločimo med lastnostmi elementov, ne moremo pa ločiti HTML 
dokumentov glede na vsebino. To je ideja semantičnega spleta. Za takšen primer 
razčlenjevanja (iskanje vseh povezav ali slik) se najpogosteje uporabljajo regularni izrazi ali 
posebni HTML razčlenjevalniki. 
 
Ko spletno stran razčlenimo in dobimo iskane informacije, je spletni robot opravil svojo 
nalogo. Pogosto pa ta postopek ni tako preprost, saj vseh iskanih informacij ni moč dobiti na 
nekem statičnem naslovu. Spletne strani se dinamično generirajo. V večini primerov je 
vsebina spletne strani odvisna od prejšnjih korakov uporabnika (npr. izpolnjevanje spletnih 
obrazcev). Vsi naprednejši spletni roboti imajo zmožnost avtomatskega izpolnjevanja spletnih 
obrazcev. Ta postopek ni preprost, saj je potrebno izpolniti spletni obrazec natanko tako, kot 
to pričakuje spletni strežnik. Če obrazec ni v takšni obliki, kot to pričakuje spletni strežnik, se 
izpiše napaka v log dokumentu strežnika. Administratorji spletnih strežnikov lahko iz teh 
zapisov razberejo, da gre za poskus vdora ali kakšne druge posege in blokirajo IP naslov, na 
katerem se nahaja spletni robot.  
 
Razvijalci spletnih robotov bi naj gledali na obrazce obratno kot uporabniki istih obrazcev 
preko spletnega brskalnika. Razvijalci bi naj imeli enak pogled na obrazce kot spletni 
strežnik, ki je prejemnik teh obrazcev. Spletni obrazci imajo štiri sestavne dele [18]. Ti so:  

• naslov kamor se pošlje spletni obrazec (ang. Form handler), 
• eno ali več podatkovnih polj (ang. Data field(s)), 
• metodo preko katere protokol HTTP pošlje obrazec (ang. Form method), 
• eden ali več sprožilcev obrazca (ang. Event trigger). 

Te štiri sestavne dele prikazuje tudi Slika	  5. 

 
Slika	  5:	  Prikaz	  spletnega	  obrazca	  s	  sestavnimi	  deli	  [18]	  
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V večini primerov so spletni obrazci mnogo zahtevnejši in bolj nepregledni kot spletni 
obrazec, ki ga prikazuje Slika	  5. Zaradi tega obstajajo posebna orodja, ki pomagajo pri analizi 
obrazcev. Slika 6 prikazuje zaslonsko sliko programske opreme za analizo spletnih obrazcev. 
Ključni podatki pri tej analizi so HTTP metoda, GET in POST spremenljivke, ki jih obrazec 
zahteva ter katere piškotke uporablja.  
	  

	  
Slika	  6:	  Analiza	  spletnega	  obrazca	  [18]	  

Slika	  6	  prikazuje	  tudi	  podatek	  o	  uporabnikovem	  spletnem	  brskalniku	  (ang.	  Agent	  Name).	  
Če	   izpolnjuje	   spletni	   obrazec	   spletni	   robot,	   je	   v	   tej	   kategoriji	   predstavljeno	   ime	   tega	  
robota.	   Če	   so	   obrazci	   varovani	   pred	   spletnimi	   roboti,	   je	   eden	   izmed	   načinov	   ta,	   da	  
dovolijo	  dostop	   samo	   iz	   spletnega	  brskalnika.	  To	   lahko	  pretentamo	   tako,	  da	   spletnega	  
robota	  poimenujemo	  kot	  spletni	  brskalnik	  (npr.	  Mozilla,	  Chrome,	  Internet	  Explorer,…).	  	  
	  
Preden	   spletnega	   robota	   dokončno	   poženemo	   je	   potrebno	   preveriti,	   da	   spletni	   naslov	  
kamor	  se	  pošlje	  spletni	  obrazec,	  dejansko	  obstaja	  na	  strežniku.	  Do	  te	  napake	  lahko	  pride	  
zaradi	  površnosti	  pri	  programiranju,	  ali	  pa	  zaradi	  spremembe	  spletnega	  obrazca	  v	  času	  
razvoja	  spletnega	  robota.	  	  	  	  	  	  

2.4 Facebook aplikacije 

2.4.1 Facebook	  platforma	  
 
Razvojno platformo Facebook si lahko predstavljamo kot operacijski sistem za družabno 
mreženje. Ta zagotavlja veliko tehnologij, ki omogočajo graf povezav (ang. social graph). 
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Graf povezav je zgrajen iz vseh povezav, ki tvorijo družabno omrežje. Vsak član družabnega 
omrežja ima svoj socialni graf, ki prikazuje, kako je ta član povezan z ostalimi člani v 
družabnem omrežju. Graf povezav je zelo pomemben zaradi tega, ker se informacije po 
takšnem omrežju zelo hitro širijo. To je tudi eden izmed treh temeljev Facebook platforme, ki 
so: 

• Integracija – dve najbolj popularni aplikaciji na Facebooku sta Photos in Videos, 
ki sta bili ustvarjeni s strani Facebook razvijalcev, vendar je dostop do razvojne 
platforme enak za vse razvijalce in bi teoretično lahko vsaka aplikacija dosegla 
enako razširjenost. 

• Masovna distribucija – zaradi razširjenosti Facebooka in povezanosti uporabnikov 
med seboj, Facebook omogoča veliko večjo in hitrejšo distribucijo podatkov v 
primerjavi z ostalimi tehnologijami.  

• Nove priložnosti – integracija aplikacij in masovna distribucija ponuja nove 
priložnosti, saj lahko z veliko manjšimi sredstvi učinkovito oglašujemo 
programsko opremo [8]. 

 

2.4.2 Ustvarjenje	  Facebook	  aplikacije	  
 
Ustvarjanje Facebook aplikacije je preprost postopek, ki ga razvijalec naredi na spletnem 
naslovu https://developers.facebook.com/apps, kamor se prijavi s svojim Facebook računom. 
Postopek ustvarjanja Facebook aplikacije je moč opisati v šestih korakih: 

• Ustvarjanje aplikacije, pri katerem določimo ime, naslovni prostor aplikacije in na 
kakšen način bo aplikacija integrirana s Facebookom (npr. splet, aplikacija na 
Facebooku, aplikacija za iOS ali Android, …). 

• Avtentikacija uporabnikov – izberemo na kakšen način bomo v naši aplikaciji 
avtenticirali uporabnike.  

• Definiranje objektov, akcij in agregacij – v tem koraku definiramo prikaz in 
vsebino, ki ga bo posedovala aplikacija na uporabnikovo Časovnico oz. Zid. 

• Objava akcij – naredimo javno dostopno spletno stran in definiramo povezavo na 
akcijo, ki smo jo definirali v prejšnjem koraku. 

• Dodajenja vtičnikov – določimo katere vtičnike, kot so ”všečkanje”, komentiranje, 
deljenje, bomo uporabili v sklopu te aplikacije. 

• Potrditev – zgoraj izvedene korake moramo še potrditi [4,20].      
V določenih primerih je možno katerega izmed korakov izpustiti. Na način, kot ga opisujejo 
zgoraj navedene točke, se generira Facebook aplikacija, ki jo lahko prikazana kot samostojna 
aplikacija na Facebooku, kot spletna aplikacija na nekem gostujočem strežniku ali kot 
integrirana aplikacija.    
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2.4.3 Delovanje	  Facebook	  aplikacije	  
 
Delovanje Facebook aplikacije prikazuje Slika	   7. Na njej je prikazanih pet korakov, ki se 
zgodijo, ko nekdo zahteva stran iz Facebook aplikacije. 

 
Slika	  7:	  Delovanje	  Facebook	  aplikacije	  [8]	  

1. Spletni brskalnik uporabnika zahteva naslov http://apps.facebook.com/myapp. Ta 
naslov kaže na grozd strežnikov v Facebookovem podatkovnem središču. Ti strežniki 
analizirajo zahtevo in ugotovijo, za katero aplikacijo gre. Pri kreiranju aplikacije 
razvijalci navedejo ”callback URL”, ki pove naslov, na katerem se aplikacija dejansko 
nahaja. V ozadju se na ta naslov naredi preusmeritev.  

2. Facebookov spletni strežnik naredi zahtevo na naslov 
http://www.myserver.com/index.php. Ta zahteva se izvede v ozadju in je uporabniku 
nevidna.  

3. Aplikacijski strežnik opravi API klice na Facebookov strežnik glede na zahteve, ki jih 
vsebuje v svoji aplikaciji. Aplikacija lahko ne vključuje nobenih poizvedb tega tipa, 
lahko pa jih je mnogo. Ob tem se je potrebno zavedati, da uporabnik čaka na prikaz 
spletne strani in vsaka takšna poizvedb ta čas podaljša.  

4. Aplikacijski strežnik vrne FBML (ang. Facebook Markup Language) dokument 
Facebook strežniku. FBML dokument je končni rezultat aplikacije, ki se pošlje 
Facebook strežniku za nadaljnjo obdelavo.  

5. Facebookov pretvornik pretvori FBML dokument v HTML kodo, ki jo pošlje 
uporabniku. To kodo prikaže spletni brskalnik [8]. 

Iz vidika Facebookove platforme je to zelo pametna rešitev, ki omogoča veliko 
prilagodljivosti. Največja pomanjkljivost takšnega delovanje je počasno delovanje aplikacije 
v primeru počasne internetne povezave ali slabe programske implementacije aplikacije.   
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2.4.4 Integracija	  Facebooka	  v	  okolje	  Android	  
 
Za integracijo Facebooka v okolje Android potrebujemo nameščeno razvojno okolje za 
Android in direktorij, ki vsebuje Facebook Android API. Ta datoteka vsebuje izvorno kodo 
Android projekta, ki ga vključimo v osrednji Android projekt kamor želimo vključiti dostop 
oziroma izmenjavo podatkov do družabnega omrežja Facebook.  
 
V Android projektu, kamor želimo vključiti Facebook, moramo omogočiti dostop do 
interneta. To storimo tako, da v AndroidManifest.xml dokumentu, ki je nekakšen 
konfiguracijski dokument, vključimo pravice za dostop do interneta. 
 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-
permission>  
 
Programska koda, ki prikazuje, kako vključiti Facebook v svojo Android aplikacijo, je 
objektno orientirana in dogodkovno vodena. Konkretna razlaga posameznih ukazov je ob kodi 
v komentarjih. 
!mport android.app.Activity;  
import android.content.Intent;  
import android.os.Bundle;  
import com.facebook.android.*;  
import com.facebook.android.Facebook.*; 
   
public class MyGreatActivity extends Activity {    
      //ustvarimo nov object tipa Facebook. Argument je ID številka                   
      //Facebook aplikacije    
 Facebook facebook = new Facebook("YOUR_APP_ID"); 
 //metoda onCreate določa ukase, ki se izvedejo ob zagonu aplikacije 
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState){ 
             //podedujemo lastnosti od razrednih predhodnikov in postavimo   
             //elemente glede nato kako so definirano v osrednjema “layoutu” 
             super.onCreate(savedInstanceState);  
             setContentView(R.layout.main);  
             //metoda authorize prikaže obrazec s katerim se uporabnik   
             //prijavi v Facebook s svojim uporabniškim imenom in geslom. Ta  
             //dialog lahko ima več različnih dogodkov, ki jih obravnava  
             //znotraj metode.          
             facebook.authorize(this, new DialogListener() { 
                    public void onComplete(Bundle values) {} 
                    public void onFacebookError(FacebookError error) {} 
                    public void onError(DialogError e) {} 
                    public void onCancel() {}         });      
             }  

public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent 
data){ 
             super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
             facebook.authorizeCallback(requestCode, resultCode, data); 

} 
}""  
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2.4.5 Avtentikacija	  	  	  
 
Facebook uporablja za avtentikacijo standard OAuth. Ta deluje tako, da uporabnike preusmeri 
na Facebookove gostujoče prijavne procese. Zaradi OAuth-a je prijava mnogo varnejša, saj 
uporabnikova uporabniška imena in gesla niso shranjena v podatkovni bazi strani, do katere 
želimo dostopati, pač pa so shranjena le v podatkovnih središčih strani, ki so vredne zaupanja 
(npr. Facebook, Google, Twitter,…). Z razširitvijo takega načina prijave bo preprečena težava 
podvojenih uporabniških imen in gesel na različnih straneh in pomnjenje le teh. Delovanje 
prijave pri Facebooku prikazuje Slika 8 z grafom zaporedja. V primeru, da uporabnik ni 
prijavljen je preusmerjen na Facebookovo prijavno stran, kjer se prijavi. Če je prijava 
uspešna, se preveri, ali že ima nameščeno aplikacijo, do katere želi dostopati (nameščanje 
aplikacije pomeni, da potrdi dostopne pravice posamezne aplikacije). Če je aplikacija 
nameščena, je uporabnik preusmerjen na aplikacijo, v nasprotnem primeru pa mora pred tem 
še namestiti aplikacijo.  
     

 
Slika	  8:	  Prijava	  v	  Facebook	  iz	  aplikacije	  [8]	  

 

2.5 Twitter aplikacije 

2.5.1 Družabno	  omrežje	  Twitter	  
 
Twitter je vrsta bloga, ki od uporabnikov zahteva objave krajše od 140 znakov. Twitter 
uporabniki tem objavam pravijo tweeti (ang. tweets). Kljub temu da Twitter v primerjavi z 
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klasičnimi blogi nudi bistveno manj funkcionalnosti v smislu pisanja sporočil, ima veliko 
specifičnosti, ki to družabno omrežje delajo drugačno in zanimivo za uporabnike. Nekatere 
najbolj vidne so: 

• Asimetrične povezave – v nasprotju z ostalimi družabnimi omrežji (npr. Facebook, 
Myspace) Twitter ne zahteva vzajemne povezave med dvema uporabnikoma. 
Uporabniki lahko sledijo objavam ostalih uporabnikov ne glede na to, ali ti 
uporabniki sledijo njim. Tako lahko znane osebnosti komunicirajo z uporabniki tako, 
da jim ni potrebno postati prijatelj z množico oboževalcev. Asimetrične povezave 
posnemajo povezave v resničnem življenju. 

• Sledenje in posodabljanje stanja s SMS sporočili – uporabnikom omogoča 
informiranje o osebah in organizacijah, ki jim sledi tudi preko SMS sporočil. 

• Trendi in iskanje – Twitter predlaga vsem uporabnikom trenutno najbolj zanimive – 
trendovske teme. Če uporabnikom to ne zadostuje, Twitter vključuje iskanje po 
ključnih besedah in frazah skoraj v realnem času. Omogočeno je tudi iskanje po 
geografskih regijah. Na ta način Twitter omogoča hitro informiranje vsakemu 
uporabniku. 

• Odprta aplikacija (ang. Open API) – to je razlog, da je Twitter tako privlačen za 
razvijalce, izumitelje in podjetnike. Twitter brezplačno zagotavlja vse svoje podatke 
in funkcionalnosti kot odprto aplikacijo [17,14]. Na ta način bi lahko vsak zgradil nov 
lasten Twitter uporabniški vmesnik. 

 
Zaradi specifičnosti družabnega omrežja Twitter ga uporabniki ne uporabljajo zgolj za 
ohranjanje in pridobivanje novih stikov. Twitter se uporablja tudi za informiranje o borznih 
tečajih, informiranje o vsakodnevnih temah, komunikacijo z vplivnimi ljudmi ter 
promoviranje podjetij in interakcijo s kupci. 

2.5.2 Vrste	  Twitter	  aplikacij	  
 
Twitter je z odprto zasnovo aplikacije načrtno prevzel vlogo komunikacijske platforme in 
razvijalcem omogoča, da najdejo nišo, ki jo uporabniki želijo. Obstoječe Twitter aplikacije 
lahko razdelimo v pet kategorij: 

• Namizni odjemaleci so aplikacije, ki tečejo direktno na operacijskem sistemu (npr. 
Windows, Mac OS X, Linux). Prednost te vrste aplikacij je ta, da je možno vseskozi 
nadzorovati twitterjev podatkovni tok. 

• Mobilni odjemalci so se začeli razvijati s porastom uporabe pametnih mobilnih 
telefonov. Mobilni odjemalci omogočajo tudi boljšo twitter izkušnjo kot sledenje in 
posodabljanje stanja s SMS sporočili. Zaradi mobilnih odjemalcev se uporaba 
Twitterja preko SMS sporočil zmanjšuje. 
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• Spletne aplikacije so vse tiste aplikacije, do katerih imajo uporabniki dostop preko 
spletnega brskalnika. Takšnih aplikacij je številčno največ. Spletne aplikacije se 
uporabljajo za upravljanje odnosov s kupci, statistiko, medijsko izmenjavo podatkov, 
združevanje, objavljanje in zbiranje informacij in oglaševanje. Za razliko od aplikacij 
drugih družabnih omrežij, je število aplikacij, ki so namenjene zabavi, redkejše. 

• Twitter roboti – so Twitter računi, ki avtomatsko opravljajo neko opravilo. Na primer 
opozarjanje o spremembah twitter računa (npr. opozorilo o novem sledilcu). 

• Strojna oprema – najbrž ena od najnovejših področij je integracija Twitter aplikacij  
neposredno v strojno opremo. To področje je tudi zelo tvegano, saj je strojna oprema 
veliko manj prilagodljiva na spremembe kot programska oprema. Primer takšne 
strojne opreme je naprava, ki je uporabljajo pekarne. Ta naprava vsebuje gumb za 
izbiro, gumb za pošiljanje sporočila, zaslon in povezavo do spleta. Pek z gumbom za 
izbiro izbere vrsto izdelka, ki ga je ravnokar spekel in to potrdi. Novico o svežem 
izdelku vidijo vsi uporabniki, ki sledijo tej pekarni preko spleta. Slika 9 prikazuje to 
napravo. 

 
Slika	  9:	  Primer	  naprave,	  ki	  jo	  uporabljajo	  pekarne. [1]	  

	  

2.5.3 Twitter	  API	  
 
Twitter API je aplikacija, ki je namenjena lažjemu razvoju Twitter aplikacij in je zasnovan 
kot REST spletna storitev [17]. Ta aplikacija razvijalcem omogoča odprtost aplikacije. 
Pridobivanje in spreminjanje podatkov je tako možno preko protokola HTTP z metodami kot 
so GET, POST in DELETE. Dostop do podatkov preko aplikacije je tako praktično enak kot 
preko spletnih brskalnikov. Twitter API je sestavljen iz dveh različnih REST spletnih storitev. 
To sta: 

• http://api.twitter.com  
• http://search.twitter.com 

Razlog za delitev the dveh spletnih storitev je ta, da search spletno storitev razvija podjetje 
Summize.  
 
Osnovne HTTP zahteve, kot so poizvedovanje se opravijo z metodo GET. Parametri 
poizvedovanje so podani v URL naslovu. Kadar razvijalci želijo uporabljati funkcionalnosti, 
ki dodajajo, spreminjajo ali brišejo vsebino za dostop do Twitter API storitev, uporabljajo 
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metodo POST. Metoda DELETE je priporočena le v določenih primerih in še v teh jo je 
možno nadomestiti z metodo POST. Rezultati poizvedb so lahko v XML, JSON, RSS in 
Atom formatu. Formata RSS in Atom sta podprta le s strani redkih funkcionalnosti, ki 
omogočajo uporabnikom naročanje na podatkovne vire. 

2.5.4 Avtentikacija	  
 
Večina Twitter funkcionalnosti zahteva avtentikacijo z veljavnim uporabniškim imenom in 
geslom. Twitter za avtentikacijo uporablja Osnovno HTTP avtentikacijo in OAuth, podobno 
kot Facebook. Iz zornega kota razvijalca realizacija OAuth poteka v šestih korakih. Ti koraki 
so napisani na primeru spletne aplikacije, vendar se v drugih vrstah Twitter aplikacij ne 
razlikuje veliko: 

1. Registracija Twitter aplikacije. Pri tem koraku pridobimo customer token in customer 
secret za ustvarjeno aplikacijo. 

2. Nato podamo metodi oauth/request_token customer token in secret, ki smo jih 
pridobili v prejšnjem koraku in kot odgovor dobimo twitterjev request token. 

3. Prikažite uporabniku povezavo do oauth/authenticate ali oauth/authorize in vključite 
twitterjev request token poimenovan oauth_token.  

4. Ko uporabnik klikne na povezavo do oauth/authenticate ali oauth/authorize, bo 
preusmerjen na spletno stran twitter.com, kjer se bo prijavil s svojim uporabniškim 
imenom in geslom in kjer bo potrdil to konkretno twitter aplikacijo. Po uspešni prijavi 
je uporabnik preusmerjen na aplikacijo. V URL naslovu se nahaja oauth_token. 

5. Ko je uporabnik ponovno na strani aplikacije, podamo oauth_token metodi 
oauth/access_token. Ta metoda v odgovoru vrne uporabnikov access_token. 

6. Z uporabnikovim acceess_toknom lahko delamo poizvedbe namesto uporabnika. 
Access_token lahko tudi shranimo in uporabljamo za prihodnje poizvedbe [17]. 

Postopek avtentikacije z OAuth-om je precej zapleten. Zaradi tega pogosto uporabljamo 
različne knjižnice, ki ta postopek naredijo namesto razvijalca. 
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3 Implementacija prototipa aplikacije za prepoznavanje 
neznane telefonske številke  

3.1 Problem 
 
V zadnjem desetletju smo priča skokovitemu porastu mobilne telefonije. Leta 2000 je število 
mobilnih telefonov prvič prehitelo število stacionarnih telefonov in od takrat se razmerje v 
prid mobilnih telefonov samo še povečuje. Od leta 2000 do leta 2010 se je število mobilnih 
telefonov povečalo za štirikrat [13]. 
 
Z večanjem števila mobilnih naprav je napredovala tudi tehnologija. Danes imajo praktično 
vsi mobilni telefoni barvne zaslone, možnost shranjevanje kontaktov, podpirajo pošiljanje 
kratkih sporočil in izmenjavo podatkov (npr. Bluetooth, internet, …). Naprednejši mobilni 
telefoni imenovani ”smartphones” oziroma pametni mobilni telefoni omogočajo tudi 
nalaganje različnih aplikacij in brskanje po spletu.  
 
Ena izmed najstarejših funkcionalnosti mobilnih telefonov je shranjevanje kontaktov. Zaradi 
te funkcionalnosti uporabnikom ni potrebno pomniti telefonskih številk. Ob vsaki shranjeni 
telefonski številki je shranjeno tudi ime lastnika te številke. Zaradi tega uporabniki mobilnih 
telefonov v večini primerov ne upravljajo s številkami, pač pa z imeni uporabnikov, ki jih 
imamo shranjene v lokalnem imeniku. Ob vhodnem ali izhodnem klicu osebe iz imenika se na 
zaslonu prikaže ime in priimek. Večina klicev, ki jih opravi posamezen uporabnik, je med 
njim in osebami, ki jih ima shranjene v lokalnem imeniku. Zaradi tega so uporabniki mobilnih 
telefonov navajeni, da ob vhodnem klicu takoj vedo, kdo jih kliče, še preden vzpostavijo 
kontakt z osebo, ki jih kliče.  
 
Problem se pojavi takrat, kadar kliče oseba, ki je uporabnik nima shranjene v lokalnem 
imeniku. Takrat se na zaslon mobilnega telefona prikaže vhodna telefonska številka. Večina 
uporabnikov se vpraša, kdo je oseba, ki se ”skriva” za prikazano telefonsko številko. V tem 
diplomskem delu bomo poizkušali odgovoriti na vprašanje, kdo je neznani klicatelj, tudi če ga 
ni med kontakti številk.  

3.2 Osnovna ideja 
 
Svetovni splet se povečuje iz leta v leto. Med letoma 2005 in 2010 se je število spletnih strani 
podvojilo. Do leta 2010 je bilo število vseh uporabnikov spleta približno 2 milijardi [25]. To 
pomeni, da svetovni splet uporablja skoraj 30 % celotnega prebivalstva. Prav razširjenost 
spleta je razlog, da je svetovni splet največja zbirka podatkov.  
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Zgoraj omenjeni podatki nas usmerijo, da moramo neznanega klicatelja poiskati na spletu. 
Nekoč je iskanje neznane številke potekalo tako, da smo iskali podatke o telefonskih številkah 
v knjigah, ki jih je izdajal Telekom Slovenija. Danes je enaka zbirka telefonskih številk 
dostopna na spletu na spletni strani http://www.itis.si/(TIS). Glede na to, da večina sodobnih 
mobilnih telefonov omogoča dostop do svetovnega spleta, moramo ob prejetem klicu poiskati 
ime osebe, ki kliče z vhodne telefonske številke. 
 
Zagotovo bi bilo izjemno nerodno, če bi uporabnik mogel sam izbrskati ta podatek na spletu. 
Ta postopek lahko poenostavimo in avtomatiziramo z aplikacijo za mobilne telefone. Ena 
izmed glavnih prednosti pametnih telefonov je možnost uporabe aplikacij [10]. To pomeni, da 
si lahko z uporabo aplikacije razširimo osnovni nabor funkcionalnosti, ki jih imamo na 
mobilnem telefonu. Za rešitev našega problema bi tako potrebovali mobilno aplikacijo, ki bi 
ob prejetem klicu samodejno poiskala osebo, ki je lastnik vhodne telefonske številke. Če bi na 
spletni strani TIS našli lastnika, bi aplikacija ime in priimek lastnika vhodne telefonske 
številke prikazala na zaslon.  

3.3 Obstoječe rešitve 
 
Na Android marketu (https://play.google.com) se nahajata vsaj dve aplikaciji, ki delujeta na 
zelo podoben način, kot je opisan v poglavju 3.2. To sta aplikaciji Pirs za Android in Kdo 
zvoni.  
 
Aplikacija Pirs za Android kot vir telefonskih številk uporablja spletno stran 
http://www.pirs.si/, ki vsebuje zgolj poslovne uporabnike. Na ta način se omeji na telefonske 
številke pravnih oseb in ne bo našla lastnikov številk fizičnih oseb. Ta aplikacija omogoča 
integracijo podatkov z družabnim omrežjem Facebook. Če ima najdena pravna oseba 
Facebook profil, uporabniku posreduje dodatne infomacije, ki so dostopne na tem družabnem 
omrežju [16]. 
 
Druga aplikacija Kdo zvoni uporablja širšo podatkovno zbirko telefonskih številk. Poleg 
podatkov s spletne strani TIS, uporablja podatke s podobnih strani iz sosednjih držav, tako 
zaradi tega ta aplikacija ni omejena zgolj na slovensko področje [12]. 

3.4 Funkcionalnost aplikacije Poišči neznano številko 
 
Osnovni koncept aplikacije bo podoben aplikacijama Pirs za Android in Kdo zvoni. Za vir 
telefonskih številk bomo izbrali podatke s spletne strani TIS, kjer so shranjene telefonske 
številke fizičnih uporabnikov in http://www.bizi.si/(BIZI), ki je baza podatkov pravnih oseb. 
Najdeno ime pa bomo povezali z družabnima omrežjema Facebook in Twitter.   
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Na ta način bo naša aplikacija združevala funkcionalnosti obstoječih aplikacij (poslovni in 
fizični uporabniki, povezava z družabnim omrežjem Facebook) ter jih tudi razširjala 
(povezava z družabnim omrežjem Twitter). Za lažje sklicevanje na omenjeno aplikacijo jo 
bomo poimenovali Poišči neznano številko.  

3.5 Arhitektura aplikacije Poišči neznano številko 
 
To poglavje je namenjeno splošnemu opisu aplikacije Poišči neznano številko. Vsi 
arhitekturni opisi so na tem nivoju neodvisni od razvojne platforme in programskega jezika.   

3.5.1 Shema	  pretoka	  podatkov	  
 

 
Slika	  10:	  Prikaz	  prenosa	  podatkov	  znotraj	  aplikacije	  Poišči	  neznano	  številko.	  

	  
	  
Slika 10 prikazuje arhitekturo aplikacije z vidika prenosa podatkovnih atributov in arhitekture 
strežnik-odjemalec. Odjemalec (pametni telefon) pošlje strežniku zahtevo, naj poišče, kdo je 
oseba, ki je lastnik telefonske številke. V klasični arhitekturi bi se strežnik povezal s 
podatkovno bazo, kjer bi bili shranjeni podatki o lastnikih telefonskih številk. V našem 
primeru pa podatkovni vir predstavlja internet oziroma spletne strani BIZI, TIS, Facebook in 
Twitter. Strežnik najprej poišče lastnika telefonske številke na straneh BIZI oziroma TIS. Če 
je najdena pravna oseba, končamo s poizvedovanjem (lastnik telefonske številke je najden na 
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BIZI-ju). V primeru, da je najdena fizična oseba pa o najdeni osebi strežnik poizkuša najti 
čim več dodatnih informacij na družabnih omrežjih Facebook in Twitter. 
 

3.5.2 Statična	  struktura	  sistema	  
 
Statično strukturo sistema smo prikazali z razrednim diagramom, ki je ena izmed diagramskih 
tehnik UML-ja. 
 

	  
Slika	  11:	  Razredni	  diagram	  aplikacije	  Poišči	  neznano	  številko	  
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Osrednji razred aplikacije je KPoisciKlicatelja, ki je kontrolni (ang. control) razred. Ta razred 
koordinira delovanje mejnih (ang. boundary) razredov in poslovnih (ang. entity) razredov. Na 
razrednem diagramu (Slika 11) smo uporabili dva različna tipa mejnih razredov. Prvi tip je 
mejni razred zaslonske maske. Ta razred je ZMPoisciKlicatelja. Drugi uporabljen tip mejnega 
razreda pa je sistemski vmesnik. Razredov takšnega tipa je več. Vsi so namenjeni povezavi z 
različnimi spletnimi portali, proženju zahtev na portalih in razčlenjevanju odgovorom, ki jih 
dobijo. Poslovni razredi so razredi, ki hranijo podatke, ki jih kontrolni razred pridobi od 
mejnih razredov in jih potrebuje za pravilno delovanje. 
 

3.5.3 Podatkovni	  model	  
 
V aplikaciji Poišči neznano številko podatki ne bodo shranjeni v klasični obliki v podatkovni 
bazi, pač pa se vsi podatki, ki jih aplikacija potrebuje nahajajo na spletu. Ker pa podatkovni 
model na konceptualnem nivoju ni odvisen od ciljne platforme, Slika 12 prikazuje podatkovni 
model aplikacije.  
 
Podatkovni model je načrtovan tako, da podpira delovanje aplikacije, kot smo jo opisali ob 
zasnovi le-te, hkrati pa omogoča razširitev, da lahko hranimo poizvedbe telefonskih številk in 
njim veljavne rezultate. 
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Slika	  12:	  Podatkovni	  model	  aplikacije	  Poišči	  neznano	  številko.	  

 

3.6 Podrobnosti implementacije 

	  

3.6.1 Uvod	  
 
Osrednja naloga te diplomske naloge je bila izdelava prototipa aplikacije Poišči neznanega 
klicatelja. V sledečem poglavju bo podrobno opisan prototip te aplikacije. Za razvojno 
platformo pametnega telefona smo izbrali Android. Strežniški del aplikacije pa smo realizirali 
z javansko spletno storitvijo JAX-WS. Pri opisovanju delovanja sistema si bomo pomagali z 
izmišljenim primerom, ki ima vse značilnosti enake kot konkretni primeri, s katerimi smo 
testirali delovanje aplikacije. Za to smo se odločili zaradi varstva osebnih podatkov. Prikaz 
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zaporedja delovanja aplikacije prikazuje Slika 13, na kateri je diagram zaporedja in prikazuje 
akcije katere si sledijo glede na različne situacije. 
 

 
Slika	  13:	  Diagram	  zaporedja	  aplikacije	  Poišči	  neznano	  številko	  

Glede na poglavje 2.1.4 bi to aplikacijo uvrstili v tretjo kategorijo. Večji del aplikacije bo 
deloval v ozadju. Ta del bo poskrbel za klic spletne storitve in izmenjavo podatkov s 
strežnikom. Interakcija z uporabnikom bo namenjena prikazu najdenih rezultatov in prijavi v 
družabno omrežje Facebook.  
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3.6.2 Klic	  spletne	  storitve	  ob	  vhodnem	  klicu	  
 
Klic spletne storitve je naloga odjemalca, torej Android aplikacije. Naloga aplikacije je izbrati 
trenutek, kdaj poklicati spletno storitev in ta klic pravilno izvesti. Drugi del odjemalčeve 
naloge je sprejem odgovora spletne storitve in prikaz rezultatov, vendar bomo več o tem 
povedali kasneje. 
 
Programiranje Android aplikacij je javansko programiranje z določenimi dodatki. Ena izmed 
tipičnih lastnosti Jave pa je dogodkovno vodeno programiranje. Tako lahko tudi v Android 
okolju rokujemo z dogodki. Če smo želeli, da se ob vhodnem klicu sproži dogodek, smo 
narediti novo instanco razreda PhoneStateListener. Znotraj tega razreda pa smo definirali 
metodo onCallStateChanged (int state, String incomingNumber), v kateri lahko s pomočjo 
parametra state ugotovimo, v kakšnem stanju je klic (ni klica, zvonjenje, obstaja vsaj en klic, 
…) [22]. Stanje vhodnega klica preverjamo s konstanto CALL_STATE_RINGING in v 
primeru vhodnega klica pokličemo spletno storitev. 
 
Za povezavo in klic spletne storitve smo uporabili SOAP protokol v kombinaciji s 
komunikacijskim protokolom HTTP. Klic spletne storitve smo izvedli tako, da smo generirali 
SOAP ovojnico (ang. SOAP Envelope) in jo poslali preko HTTP protokola na strežnik, kjer se 
nahaja spletna storitev. SOAP ovojnica je XML dokument, ki vsebuje glavo in telo. V našem 
primeru so v telesu SOAP ovojnice trije parametri (omrežna številka, telefonska številka in 
access token uporabnika). Parametra omrežno številko in telefonsko številko smo dobili tako, 
da smo niz incomingNumber (vhodna telefonska številka), ki je parameter metode 
onCallStateChange, razbili na dva dela. To smo naredili tako, da smo začetek tega niza 
primerjali z znanimi omrežnimi številkami (01, 031, 040, …). Ta način delitve je ustrezen za 
slovenske razmere, a ni univerzalen. Je pa tudi naš vir telefonskih številk, vezan samo na 
slovenske uporabnike. Prav zaradi iskanja na spletnem portalu TIS in BIZI je potrebna delitev 
na omrežno številko in ostali del.  
 
Skozi primer bomo obravnavali poizvedovanje za izmišljeno osebo, ki nas kliče s telefonske 
številke 041 123 123. Ob zahtevi se pošlje sledeča SOAP ovojnica. 
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<v:Envelope xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
 xmlns:d="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  
 xmlns:c="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"  
 xmlns:v="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
 <v:Header /> 
 <v:Body> 
  <n0:poisci id="o0" c:root="1" 
xmlns:n0="http://lastnik.steilke.biziInTis/"> 
   <omrezna i:type="d:string">041</omrezna> 
   <stevilka i:type="d:string">123123</stevilka> 
   <facebook 
i:type="d:string">QrvOyEKGtQgTCnEeHW8IfdOAxMYv9ZDu1LttEJuzGfww37svKTupNyVWRJ
3GsMW8YCDCo7oszq7kvVlkdiIT4mJsfgqxcSgo6CFf6N2EnoMvUo3lwcPLKXm6p1eHCzNGahHY8m
oUMBES</facebook> 
  </n0:poisci> 
 </v:Body> 
</v:Envelope> 
  
 

3.6.3 Razčlenjevanje	  spletne	  strani	  TIS	  
 
Spletna portala BIZI in TIS imata praktično identično implementiran način iskanja, zaradi 
česar bomo predstavili zgolj iskanje spletnega portala TIS. V aplikaciji je najprej izvedeno 
iskanje na portalu BIZI in v primeru, da ne najdemo poslovnega uporabnika, iščemo tudi na 
portalu TIS. Spletni portal TIS omogoča več možnosti iskanja (po imenu, kraju, območju, 
napredno, po dejavnosti). Nas zanima iskanje uporabnika po že znani telefonski številki. To 
opcijo iskanja omogoča napredno iskanje.  
 

 
Slika	  14:	  TIS	  napredno	  iskanje	  

 
Slika	   14 prikazuje napredno iskanje na portalu TIS. Ta postopek iskanja je potrebno 
avtomatizirati, da tega posameznik ne bo naredil preko spletnega brskalnika, pač pa se bo to 
izvedlo programsko. Odločili smo se, da bomo razvili spletnega robota. V tem primeru smo 
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poizvedovali po spletni strani in smo morali realizirati avtomatsko izpolnjevanje spletnih 
obrazcev. To smo naredili s pomočjo javanske knjižnice HttpClient, ki je namenjena 
sprožanju HTTP zahtev. Napredno iskanje se nahaja na naslovu http://www.itis.si/napredno-
iskanje in vsebuje obrazec, ki ga prikazuje Slika	  14. Preden smo analizirali HTML kodo te 
spletne strani, smo izpolnili obrazec in ga sprožili ter s pomočjo orodja za razvijalce v 
spletnem brskalniku Google Chrome pogledali, kaj se zgodi. To prikazuje Slika	  15 

 
Slika	  15:	  Analiza	  aktivnosti	  ob	  sprožitvi	  obrazca	  pri	  naprednem	  iskanju	  na	  portalu	  TIS.	  

Ključen podatek, ki ga moramo upoštevati pri izdelavi spletnega robota je, da za prikaz 
rezultatov iskanja lastnika telefonske številke, spletni strežnik naredi dve poizvedbi na dva 
različna naslova. Prva poizvedba je na naslovu http://www.itis.si/Page_SearchAdvanced.aspx, 
ki zahteva POST metodo in veliko parametrov, ki jih ne bomo vseh posebej naštevali. Druga 
poizvedba na naslovu http://www.itis.si/Page_SearchResults.aspx pa je namenjena prikazu 
rezultatov. Torej prikazu imena in priimka iskane osebe oziroma sporočilu o neuspehu, če 
lastnika številke na bomo našli.  
 
Ko smo si razjasnili delovanje tega obrazca, smo lažje pričeli s samo implementacijo. Najprej 
smo na naslov http://www.itis.si/napredno-iskanje poslali GET zahtevo. Kot odgovor 
strežnika dobimo HTML izvorno kodo strani, ki vsebuje obrazec za napredno iskanje (Slika	  
14). Spletni portal TIS je implementiran v tehnologiji ASP.NET. Ta tehnologija omogoča 
razvijalcem deloma avtomatiziran razvoj. Kot posledica delno avtomatiziranega razvoja, so 
nekateri odseki kode računalniško generirani. To povzroči večjo nepreglednost HTML kode 
za človeka in pa hkrati večjo zaščito strani, saj je bistveno težje razumeti pomen različnih 
atributov, ki nastopajo v kodi. Na spletni strani je veliko elementov tipa <input 
type=”hidden” name=”X” value=”X”>, ki hranijo različne vrednosti, ki omogočajo 
pravilno delovanje spletne strani. Vrednosti, ki jih vsebujejo skrita polja, je potrebno podati 
kot parametre pri obrazcu za napredno iskanje. Vrednosti in imena skritih polj smo sprva 
prebrali s pomočjo regularnih izrazov. Mnenja o uporabi regularnih izrazov za razčlenjevanje 
HTML kode so deljena. Regularni izrazi so namenjeni iskanju nizov v čistem tekstu. HTML 
besedilo pa ima specifičnosti, saj ima določeno sintakso. Slabost regularnih izrazov je tudi ta, 
da so povsem neodporni na spremembe. Če denimo iščemo HTML element oblike <input 
type=”hidden” name=”name” value=”value” /> in mu zamenjamo vrstni red atributov z 
regularnimi izrazi, takšnega elementa z enakimi atributi in vrednostmi ne bomo več našli.  
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Prav zaradi te pomanjkljivosti regularnih izrazov se HTML elemente pogosto razčlenjuje kot 
XML dokumente. S tem izkoristimo delno strukturiranost podatkov v HTML dokumentih. V 
tem primeru imajo HTML elementi določen pomen in se jih razčlenjuje po DOMu ali SAXu. 
V ta namen smo v naši aplikaciji uporabili javansko knjižnico HtmlCleaner, ki kodo HTML 
očisti tistih anomalij, ki povzročajo, da dokument ni veljaven XML dokument. Ta knjižnica 
omogoča tudi iskanje po HTML dokumentu in sama v ozadju uporablja DOM, saj HTML 
elemente uredi v drevesno strukturo. HTML elemente lahko od tega trenutka obravnavamo 
kot objekte. Vse elemente tipa input lahko poiščemo z metodo getElementsByName("input").  
 
Ko imamo vrednosti skritih atributov, moramo dodati še vrednosti atributov, ki smo jih v 
spletnem obrazcu za napredno iskanje vnesli ročno. To sta vrednosti omrežne številke in 
telefonske številke. Te vrednosti dobimo na strežnik kot parametre in jih moramo vključiti kot 
iskalne parametre na spletnem portalu TIS pri naprednem iskanju. Ko uporabnik na spletni 
strani klikne gumb NAJDI, se sproži iskanje na pod strani 
http://www.itis.si/Page_SearchAdvanced.aspx. Rezultati pa se prikažejo na spletni strani 
http://www.itis.si/Page_SearchResults.aspx. Uporabnik je torej preusmerjen. Takšna 
preusmeritev je najbrž zaščita pred spletnimi roboti telefonskih številk, torej pred takšnimi kot 
smo mi. Zaradi tega je potrebno poslati POST zahtevo na stran 
http://www.itis.si/Page_SearchAdvanced.aspx, ki ji kot parametre dodamo vse HTML 
elemente tipa <input type=”hidden” > in pa omrežno in telefonsko številko, ki jo želimo 
najti. Parameter, ki določa omrežno številko, se imenuje 
ctl00$CPH_bodyMain$ddlAreaCode. Telefonsko številko pa določa parameter z imenom 
ctl00$CPH_bodyMain$tbPhoneNumber. Prikaz rezultatov tega poizvedovanja je na strani 
http://www.itis.si/Page_SearchResults.aspx. Zato na to stran pošljemo GET zahtevo brez 
dodatnih parametrov in kot odgovor dobimo HTML kodo, v kateri se nahaja ime in priimek 
ter naslov lastnika telefonske številke. Kodo je potrebno razčleniti na podoben način kot je 
bilo iskanje parametrov, da iz nje izluščimo vsebino, ki je za nas ključna.      
 
<h2> 
 <a id="ctl00_CPH_bodyMain_SearchResults1_RepeaterResults_hlIPerTitle"  
 href="http://www.itis.si/oseba/NOVAK-JANEZ?5845702">NOVAK JANEZ</a> 
</h2> 
<p class="address"> 
 <a id="ctl00_CPH_bodyMain_SearchResults1 _Item1_btnIPerAddress" 
href="javascript:__doPostBack('ctl00$CPH_bodyMain$SearchResults1$RepeaterRes
ults$ctl00$Item1$btnIPerAddress','')"> 
  <span class="street">Prešernov trg 107,  
   <span class="marked"></span>Spodnji Duplek 
  </span> 
  <span class="zip"><span class="marked"></span>2241 Spodnji 
Duplek</span> 
 </a> 
</p>  
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S pomočjo knjižnice CleanHtml iz zgoraj prikazanega odseka HTML kode izluščimo 
odebeljene dele. Kot vidimo, nam spletni portal TIS ime in priimek prikaže kot skupen 
atribut. Tako nastane problem, če ima oseba več kot eno ime in priimek. V tem primeru ne 
vemo ali je tista tretja enota imena in priimka del imena oziroma del priimka. V tem trenutku 
nam to še ne predstavlja težave, nam jo bo pa pri nadaljnji integraciji. Smo pa v tem trenutku 
dobili ključni odgovor za nadaljnji potek izvajanja aplikacije Poišči neznano številko. Če na 
spletnem portalu TIS ne bi bilo zadetka za telefonsko številko 041 123 123 bi v tem trenutku 
končali s poizvedovanjem. Za iskano telefonsko številko smo našli lastnika, ki je JANEZ 
NOVAK, ki živi na Prešernovem trgu 107 v Spodnjem Dupleku (podatki so za potrebe 
diplomske naloge izmišljeni). 

3.6.4 Problem	  enoličnih	  identifikatorjev	  
 
Do tega trenutka se s tem problemom nismo ukvarjali, saj je telefonska številka enolični 
identifikator. To pomeni, da poljubni telefonski številki pripada natanko en lastnik. Zaradi 
tega na portalu TIS oziroma BIZI ni bilo možnosti, da bi za neko vhodno številko dobili dve 
osebi, ki sta lastnika te številke. Povsem drugače pa je pri poizvedovanju po družabnih 
omrežjih Facebook in Twitter. Razlog za to je, da je na teh omrežjih edini javno dostopen 
podatek, po katerih lahko iščemo, ime in priimek osebe. Ime in priimek pa nista enolična 
identifikatorja, saj ima lahko več oseb enak ime in priimek. Prav zaradi tega ima portal TIS 
realizirano iskanje po imenu in priimku tako, da ko najde osebo z imenom in priimkom, poleg 
tega podatka prikaže tudi naslov bivališča. Tudi ime in priimek ter naslov bivališča te osebe 
še vedno niso enolični identifikator, saj lahko na istem naslovu prav tako živita dve osebi z 
enakim imenom in priimkom, vendar povečamo verjetnost, da je iskana oseba prava, če 
vemo, kje ta oseba stanuje.  
 
Kot smo že omenili je na družabnem omrežju Facebook edini javno dostopen podatek ime in 
priimek, po katerem lahko poizvedujemo. Običajno tudi naslov bivanja uporabnikov ni javno 
dostopen in zaradi tega ne moremo izboljšati iskanja s pomočjo naslova bivanja. V primeru, 
da je uporabnik aplikacije Poišči neznano številko prijavljen v družabno omrežje Facebook, 
lahko dostopamo do podatka o njegovih prijateljih. Zaradi tega smo sprejeli odločitev, da če 
se ime katerega izmed Facebook prijateljev ujema z imenom najdenim na portalu TIS, gre za 
osebo, ki smo jo iskali. Če do tega ujemanja ne pride, vrnemo tisto osebo z iskanim imenom 
in priimkom, ki nam jo predlaga Facebook. Ob tem se je potrebno zavedati, da obstaja 
precejšnja verjetnost, da najden profil osebe na Facebooku ne pripada točno tej osebi, ki smo 
jo našli na portalu TIS, ampak neki drugi osebi z enakim imenom. Verjetnost napake je 
odvisna od števila Facebook profilov s tem imenom in priimkom. Obstaja pa tudi možnost, da 
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oseba, ki smo jo našli na TISu nima Facebook profila, vendar ga ima neka druga oseba z 
enakim imenom. Tudi v tem primeru pride do napake.     

3.6.5 Integracija	  podatkov	  z	  družabnega	  omrežja	  Facebook	  
 
Prijava v družabno omrežje Facebook ni obvezna za delovanje aplikacije Poišči neznano 
številko, vendar nam prijava v omenjeno družabno omrežje poveča možnost, da bomo našli 
pravo osebo (iskanje s seznama prijateljev) in omogoča nam dostop do več podatkov, ki niso 
javno dostopni. Prijava v družabno omrežje je zaradi tega povsem ločena od delovanja 
ostalega dela aplikacije. Ta del aplikacije je implementiran na strani odjemalca, torej na 
Android napravi. Z vidika uporabnika, je za prijavo potrebno klikniti na gumb Log in 
Facebook. Ob tem se odpre spletni brskalnik, ki je nameščen na mobilni napravi in od vas 
zahteva vnos email naslova in gesla. Če ste se prvič prijavili na Facebook preko aplikacije 
Poišči neznano številko, boste po vnosu email naslova in gesla morali potrditi, da se strinjate 
z uporabo aplikacije Iskanje. Celoten postopek prikazuje Slika	  16. 
 

 
Slika	  16:	  Prijava	  v	  Facebook	  in	  instalacija	  aplikacije	  Iskanje	  

	  
Za dostop do Facebook podatkov uporabnika iz aplikacije smo morali narediti Facebook 
aplikacijo, ki smo jo poimenovali Iskanje. Ko uporabnik potrdi, da dovoljuje dostop do 
aplikacije, potrdi tudi vsa tista dovoljenja, ki jih posamezna aplikacija potrebuje za svoje 
delovanje. Mi želimo dostopati do podatkov o rojstnem dnevu prijateljev, statusu prijateljev 
in podatek o osebi, s katero so prijatelji v zvezi. Ko uporabnik potrdi aplikacijo Iskanje, 
imamo mi, kot lastniki te aplikacije, dostop do zgoraj naštetih podatkov. Določeni podatki so 
dostopni brez posebnega dovoljenja. Tako lahko gledamo seznam prijateljev osebe, ki je 
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prijavljena v Facebook preko aplikacije Iskanje, njeno ime in id številko. Vsak Facebook 
uporabnik ima svojo identifikacijsko (id) številka. Ta številka je za nas pomembna, saj lahko 
preko nje najdemo profilno sliko uporabnika. 
	  
Ko je uporabnik prijavljen v svoj Facebook profil preko aplikacije Iskanje, lahko mi kot 
lastniki te aplikacije dostopamo do access tokna. To je niz, ki ga dobimo mi kot razvijalci in 
imamo z njim dostop do tistih stvari, ki nam jih je Facebook uporabnik dovolil (tiste stvari, ki 
jih je sprejel kot pogoje uporabe aplikacije Iskanje). Ta niz je tretji parameter pri klicu spletne 
storitve.  
	  
Če smo pri spletnem portalu TIS morali sami narediti spletnega robota, ki je pošiljal zahteve 
in razčlenjeval odgovore, je pri družabnem omrežju Facebook veliko razvijalcev in je veliko 
storitev že na volj. Najbolj uporabna za naše potrebe je storitev Graph API. Ko najdemo 
lastnika telefonske številke, je naslednji korak povezava te osebe z družabnim omrežjem 
Facebook s pomočjo spletne storitve Graph API.  Ta storitev med drugim omogoča, da lahko 
dobimo seznam prijateljev neke osebe in podatke o konkretni osebi. Seznam prijateljev neke 
osebe dobimo tako, da pošljemo GET zahtevo na naslov 
https://graph.facebook.com/me/friends?access_token= in kot parameter na konec dodamo 
accsess token. Z accsess toknom se avtentificiramo in hkrati Facebook iz tega ključa razbere, 
do katerih podatkov neke osebe lahko dostopamo. Aplikacija Graph API vse odgovore pošilja 
v obliki JSON String. S tako urejenimi podatki lahko neposredno dostopamo do podatkov in 
nimamo dodatnih težav z razčlenjevanjem besedila.  
	  
Iz seznama vseh prijateljev poiščemo, če se ime in priimek katerega izmed prijateljev ujemata 
z lastnikom telefonske številke, ki smo ga našli na portalu TIS. Kot sem že omenil, se težava 
pojavi, če ime oziroma priimek vsebuje dolžino več kot eno enoto (besedo). Denimo, da bi 
Janez Novak imel srednje ime Ivan, bi na portalu TIS kot rezultat dobili Novak Janez Ivan. 
Njegovo Facebook ime pa je Janez Ivan Novak. Zaradi tega smo se odločili, da bomo vse 
enote imena in priimka obravnavali enako (ne bomo razlikovali med imeni in priimki) in jih 
bomo uredili po abecednem vrstnem redu. To metodo uporabimo pri imenu iz telefonskega 
imenika in pri imenu iz Facebook profila in ju nato primerjamo med seboj. Na ta način delno 
rešimo problem več imen oziroma priimkov. V primeru, da smo našli ime osebe, ki je na 
seznamu Facebook prijateljev o tej osebi poizvemo bolj podrobno. To storimo s tem, ko 
pošljemo GET zahtevo na naslov https://graph.facebook.com/id?access_token= , pri čemer je 
id identifikacijska številka uporabnika, o katerem želimo dodatne informacije. Ta številka je 
dostopna na seznamu prijateljev, ob imenu vsakega prijatelja. Z access toknom pa potrdimo 
našo identiteto in pravice, do katerih podatkov te osebe lahko dostopamo. Če smo z neko 
osebo prijatelji na družabnem omrežju Facebook, imamo dostop do več podatkov te osebe. V 
primeru, da lastnika telefonske številke na seznamu svojih prijateljev nismo našli, poizvemo o 
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tej osebi preko imena in priimka. To storimo tako, da pošljemo GET zahtevo na naslov 
https://graph.facebook.com/priimekime.  
	  
Ob izmišljenem primeru bomo konkretno s podatki, v obliki JSON prikazali kako poteka 
iskanje imena NOVAK JANEZ na družabnem omrežju Facebook. Ob poizvedbi seznama 
prijateljev dobimo sledeči seznam. 
	  
{ 
    "data": [ 
       { 
           "name": "Martin Krpan", 
           "id": "515956701" 
       }, 
       { 
           "name": "Janez Novak", 
           "id": "561663004" 
       }, 
       { 
           "name": "Ivan Cankar", 
           "id": "563044363" 
       }, 
       { 
           "name": "Izidor Zupan", 
           "id": "585647946" 
       }, 
       { 
           "name": "Barbara Celjska", 
           "id": "587202536" 
       } 
} 	  	  	  	  	  
	  
Glede na te rezultate vidimo, da smo našli Janeza Novaka, ki ima identifikacijsko število 
561663004. Naslednja poizvedba bo torej na naslovu 
https://graph.facebook.com/561663004?access_token=UporabnikovAccessToken.   
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"{ 

"id":"561663004", 
"name":"Janez Novak", 
"first_name":"Janez", 
"last_name":"Novak", 
"link":"http://www.facebook.com/janez.novak.5", 
"username":"janez.novak.5", 
"birthday":"04/18/1962", 
"location": 
{ 

"id":"111980668819694", 
"name":"Ljubljana, Slovenia" 

}, 
"gender":"male", 
"relationship_status":"Married with", 
"significant_other": 
{ 

"name":"Micka Novak", 
"id":"1110997685" 

}, 
"locale":"sl_SI", 
"updated_time":"2012-05-08T06:32:25+0000" 

}" 	  
	  
V primeru, da Janeza Novaka ne bi bilo na seznamu prijateljev, pa bi poizvedovali za njim na 
naslovu https://graph.facebook.com/novakjanez . Rezultati bi bili sledeči, lahko pa bi se 
zgodilo, da ne bi našli nobene osebe s tem imenom. 
	  

	  	  

{     
 "id": "561663004", 
     "name": "Janez Novak", 
     "first_name": "Janez", 
     "last_name": "Novak", 
     "username": "novak.janez", 
     "gender": "male", 
     "locale": "en_US"  
} 
 	  

Na strežniku v pomnilnik v podatkovno strukturo tipa JSON shranimo vse tiste atribute, ki so 
prikazani krepko, saj so to tisti atributi, ki jih bomo prikazali uporabniku Android aplikacije 
Poišči neznano številko.  
	  

3.6.6 Integracija	  podatkov	  z	  družabnega	  omrežja	  Twitter	  
 
Podobno kot družabno omrežje Facebook tudi Twitter ponuja že vgrajene različne možnosti 
za razvijalce. Osnovna funkcionalnost za razvijalce, ki želijo v svoje aplikacije vključiti 
družabno omrežje Twitter, je aplikacija Twitter Search. Osnovna funkcionalnost aplikacije je 
iskanje med tweeti, ki ne zahteva nobene avtentikacije uporabnika. Mi bi si želeli iskati med 
tweeti uporabnikov, ki imajo prikazano ime takšno kot je bilo najdeno ime lastnika telefonske 
številke na portalu TIS. Aplikacija Twitter Search omogoča iskanje med tweeti, ki vsebujejo 
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neko konkretno twitter ime in ne prikazano ime. Razliko med tema dvema pojmoma prikazuje 
Slika	  17. 
 

 
Slika	  17:	  Twitter	  prikazano	  ime	  in	  Twitter	  ime	  

	  
Twitter ime osebe Janez Janša je @JJansaSDS, medtem ko je njegovo prikazano ime Janez 
Janša. Za iskanje osebe z prikazanim imenom pa potrebujemo avtentikacijo na družabnem 
omrežju Twitter. Za razliko od družabnega omrežja Facebook, v tem primeru ničesar ne 
pridobimo, če se vsak uporabnik aplikacije Poišči neznano številko prijavi s svojim Twitter 
računom. Zaradi tega smo naredili poseben Twitter profil, ki omogoča avtentikacijo strežniku 
aplikacije Poišči neznano številko. Če se je na socialno omrežje Facebook uporabnik prijavil 
sam s svojim uporabniškim imenom, se v primeru Twitter strežnik poveže z uporabniškim 
računom, ki smo ga ustvarili mi in tako končni uporabnik aplikacije Poišči neznano številko 
nima nobene povezave s Twitterjem. Za povezovanje z družabnim omrežjem Twitter smo 
uporabili javansko knjižnico twitter4j. Ta knjižnica bistveno poenostavi avtentikacijo z 
družabnim omrežjem Twitter. Podobno kot pri družabnem omrežju Facebook, je tudi tukaj 
potrebno registrirati Twitter aplikacijo, ki omogoča prijavo in dostop do Twitter računov iz 
drugih aplikacij. Tudi tukaj smo aplikacijo poimenovali Iskanje. Za povezavo z aplikacijo 
Iskanje tako potrebujemo consumer key in consumer secret. Ti dve vrednosti se, dokler 
Twitter aplikacija normalno deluje, ne spreminjajo. Za avtentikacijo osebe pa potrebujemo 
access token in access token secret. V primeru, da bi se oseba prijavila z uporabniškim 
imenom in geslom, bi te dve vrednosti dobili po prijavi, v našem primeru pa sta tudi te dve 
vrednosti statični, saj se ne spreminjata, dokler ne spreminjamo gesla ali dostopnih pravic za 
omenjeno aplikacijo. Prijavo in iskanje osebe po prikazanem imenu prikazuje spodnja 
programska koda. 
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Če najdemo uporabnika socialnega omrežja Twitter, ki ima ime enako lastniku telefonske 
številke, pridobimo njegovo Twitter ime (Slika	  17 npr. @JJansaSDS), ki je enolično določeno 
vsakemu uporabniku družabnega omrežja Twitter. Ko imamo to ime, pa poiščemo zadnje tri 
tweete, ki vsebujejo najdeno Twitter ime. Te tweete shranimo v pomnilnik na strežniku v 
podatkovno strukturo JSON.    
	  

3.6.7 Prikaz	  podatkov	  	  
 
Podobno kot zahteva za klic spletne storitve je tudi odgovor SOAP ovojnica v obliki XML. 
Parameter, ki nosi informacije o najdenih podatkih, je niz v obliki JSON. 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
  <S:Envelope xmlns:S = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
    <S:Body> 
      <ns2:poisciResponse xmlns:ns2 = "http://lastnik.steilke.biziInTis/"> 
        <return> 

{ 
“twitter”: “Kak me Micka Jezi! \n 

 Kako je ta politika brezvezna \n 
 Kdaj bodo ljudje prišli k zdravi pameti?”, 

“naslov”:”Prešernov trg 107,  Spodnji Duplek”, 
“facebook”:{ 
  “id”:”561663004”, 
  ”vZveziZ”:”Micka Novak”, 
  ”rojDan”:”04/18/1962”, 
  “status”:”Married with”, 
  “trenutnoNahaja”:”Ljubljana, Slovenia”}, 
“oseba”:”NOVAK JANEZ”, 
”tipZadetka”:”oseba” 
} 

   </return> 
 </ns2:poisciResponse> 

    </S:Body> 
  </S:Envelope>!  
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Podatke, ki jih dobimo v obliki JSON, prikažemo uporabniku aplikacije Poišči neznano 
številko. Razlikujemo med dvema različnima prikazoma, in sicer med poslovno osebo in 
fizično osebo. Pri poslovni osebi prikažemo samo naziv podjetja, pri fizični osebi (tipZadetka 
je oseba) pa prikažemo vse tiste parametre, ki jih vsebuje zgornji JSON String. Lahko se 
zgodi, da iskanje ni bilo tako uspešno in vrednosti vseh atributov niso določene. Uporabniku 
prikažemo tudi profilno sliko osebe iz družabnega omrežja Facebook. Ko imamo id osebe, so 
nam profilne slike dostopne z aplikacijo Graph API na naslovu 
http://graph.facebook.com/id/picture?type=large. Sliko, ki jo dobimo na omenjenem naslovu, 
prikažemo na zaslon skupaj z ostalimi podatki, kot kaže Slika	  18. 

 
Slika	  18:	  Prikaz	  neznane	  številke	   	  
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4 Možne izboljšave 
 
Aplikacija Poišči neznano številko, ki smo jo izdelali za potrebe diplomske naloge je prototip. 
To pomeni, da aplikacija v tej obliki ni primerna za komercialno objavo. 
 
Že na prvi pogled je opazna neobdelana grafična podoba aplikacije. Ob objavi na Android 
Marketu se priložijo tudi zaslonske slike aplikacije in ta zaslonska slika zagotovo ni takšna, ki 
bi pritegnila uporabnika. Namen diplomske naloge ni bilo grafično oblikovanje in optimalna 
grafična porazdelitev gradnikov na zaslon, zaradi tega se nismo ukvarjali z grafičnim 
izgledom aplikacije. 
 
Bistveno večja pomanjkljivost, ki je ne bi bilo mogoče odpraviti v nekaj urah, je baza 
podatkov telefonskih številk. Največja kritika obstoječih aplikacij je ta, da ob klicu neznane 
številk,e aplikacija ne najde osebe, ki se skriva za to številko. Tudi v našem primeru bi imeli 
podobne težave, saj smo tudi mi imeli težave najti osebe, ki je naš prijatelj na družabnem 
omrežju Facebook in je hkrati njena telefonska številka zapisana v TIS. Možna rešitev za 
omenjeno pomanjkljivost bi bila, da bi vsak uporabnik ob naložitvi aplikacije delil svoj 
lokalni imenik z vsemi uporabniki te aplikacije. Podatki iz imenika (ime, priimek, telefonska 
številka, email) bi se shranili na naš strežnik. Na podlagi tega dinamično generiranega 
imenika, ki bi se večal z vsakim novim uporabnikom, bi omogočili, da bi našli kontakte, ki jih 
ne bi uspeli najti v TIS-u ali BIZI-ju. Težava, ki nastopi ob tem je, da imena v lokalnih 
imenikih niso nujno avtentična. Zaradi tega bi bilo potrebno razviti poseben algoritem, ki bo 
za enake telefonske številke ocenil kvaliteto imena pripadajoči številki in ostalim 
uporabnikom delil najbolj kvalitetno ime. Kriteriji za kvaliteto bi bilo število enakih imen za 
isto telefonsko številko in preverljivost imena z emailom na družabnem omrežju Facebook.  
 
Z omenjeno rešitvijo bi prav tako lahko rešili težavo hitrosti odziva. V dani situaciji je 
odgovor na zahtevo uporabnika relativno počasen. Odvisen je sicer od hitrosti internetne 
povezave in odzivnosti spletnih strežnikov, po katerih poizvedujemo. Če bi imeli lasten 
imenik, nam za telefonskimi številkami, ki bi jih že imeli shranjene, ne bi bilo potrebno 
poizvedovati na TIS oziroma BIZI. Problem počasnosti odziva bi lahko izboljšali tudi brez 
lastnega imenika. V tem trenutku aplikacija na strežniku naredi vse poizvedbe in končno 
rešitev vrača strežniku. Čakanje uporabnika bi lahko skrajšali tako, da bi odgovore vračali po 
delih. To pomeni, da bi v trenutku, ko bi našli lastnika telefonske številke, uporabniku vrnili 
ta podatek, še preden bi strežnik zaključil s poizvedovanjem omenjene oseba na družabnem 
omrežju Facebook. Prav tako bi lahko optimizirali delovanje strežnika. Sedaj strežnik deluje 
povsem linearno, vendar poizvedovanje na družabnem omrežju Facebook in Twitter nista 
povezana med seboj. Ti dve poizvedovanji bi lahko zagnali v ločenih nitih in tako omogočili 
paralelno delovanje.  
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Velika pomanjkljivost obstoječe rešitve je tudi ta, da ime in priimek najdene osebe na TIS ne 
določa enolično osebe na Facebooku. V naši aplikaciji poizvedujemo za podatki najdene 
osebe na Facebooku, vendar je povsem realno, da poizvedujemo za podatki napačne osebe. Ta 
problem smo sicer poskušali zmanjšati s tem, ko smo iskali osebo med naborom prijateljev. 
Ta problem bi lahko deloma zmanjšali, če bi generirali lasten imenik, kjer bi ob telefonski 
številki imeli tudi email naslove uporabnikov. Email naslov je enolični identifikator in na ta 
način bi v primeru, da bi našli osebo, zagotovo našli pravo. Bi pa ta problem bil zelo zanimiv 
za nadaljnje raziskovanje, saj bi lahko vključili veliko različnih podatkovnih virov iz spleta in 
tudi metode umetne inteligence za določitev istovetnosti povezave med najdenim lastnikom 
telefonske številke in uporabnikom družabnih omrežij z enakim imenom.     
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5 Sklepne ugotovitve 
 
V diplomskem delu smo izdelali prototip Android aplikacije, ki prikazuje ime osebe, ki kliče 
z neznane telefonske številke. Aplikacija temelji na dvo-nivojski arhitekturi. Na strani 
odjemalca (Android aplikacija) smo realizirali proženje zahteve ob vhodnem klicu in prikaz 
rezultatov poizvedovanja. Osrednji del aplikacije je bil izdelan na strani strežnika, kjer smo 
razvili spletnega robota. Ta kot vhodni paramater uporablja telefonsko številko in s pomočjo 
spletnih portalov Telefonskega imenika Slovenija in Poslovnega imenika poišče lastnika te 
številke. Rezultate, pridobljene na teh portalih smo tudi razčlenili s pomočjo regularnih 
izrazov in posebno javansko knjižnico HtmlCleaner, ki je HTML razčlenjevalnik. Ime in 
priimek najdene osebe smo nato povezali z družabnim omrežjem Facebook. S pomočjo 
Android aplikacije smo omogočili prijavo v to družabno omrežje, tako da smo lahko iskanje 
osebe prilagodili uporabniku. To je potrebno zaradi tega, ker je lahko več oseb z istim 
imenom in priimkom in zato ne moremo z gotovostjo trditi, da najden Facebook profil osebe s 
tem imenom in priimkom ustreza osebi, ki nas kliče. Opisano težavo poizkušamo zmanjšati 
tako, da najprej poizvedujemo med Facebook profili prijateljev uporabnika aplikacije. V 
kolikor pri iskanju nismo bili uspešni, iščemo med ostalimi profili uporabnikov s tem imenom 
in priimkom. Z družabnega omrežja Facebook vrnemo podatke o rojstnem datumu, trenutni 
lokaciji bivanja ter stanu. Pri povezavi najdene osebe s Twitter profilom je možnost 
neujemanja največja, saj nismo razvili nobenega dodatnega mehanizma, kot pri integraciji 
družabnega omrežja Facebook. S tega vira vrnemo zadnja tri sporočila (tweete) s prvega 
profila, s katerim se ujema najdeno ime in priimek. 
 
Kljub temu, da je pri omenjeni aplikaciji možnih še nekaj izboljšav, smo dosegli zastavljeni 
cilj z izdelavo spletnega robota in rezultate, ki jih posreduje ta spletni robot, povezali z 
družabnimi omrežji Facebook in Twitter. Rezultati so prikazani na zaslonu mobilnega 
telefona v času klica, tako da je mogoče ugotoviti, kdo nas kliče, še preden se oglasimo. Poleg 
imena in priimka pa uporabniku aplikacije omogočimo dodatne podatke o osebi, ki nas kliče 
in prikažemo profilno sliko najdene osebe iz družabnega omrežja Facebook.  
 
Pokazali smo, da je možno s pomočjo telefonske številke kot vhodnega parametra, povezati 
med seboj štiri spletne podatkovne vire. Rezultat te integracije podatkov je prikaz imena in 
priimka ter ostalih podatkov o najdeni osebi. Ob implementaciji prototipa Android aplikacije 
sem uporabil veliko takšnih tehnologij in postopkov s katerimi se prej nisem srečal in sem se 
jih za potrebe izdelave prototipa naučil (izdelava Android aplikacije, spletne storitve, 
spletnega robota), kar je bil tudi eden izmed ciljev diplomskega dela.       
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