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Seznam uporabljenih kratic in simbolov
.NET Compact (.NET kompaktno ogrodje)
BT

Bluetooth (Modri zob je varna brezžična tehnologija)

DTS

Data transformation services - Servis za prenos podatkov

ECMA

European computer manufacturer's association - Evropsko združenje
računalniških proizvajalcev

GPS

Global Positioning System - Sistem globalnega določanja položaja

GSM

Groupe Spécial Mobile - Globalni sistem za mobilne komunikacije

OS

Operating System - Operacijski sistem

PC

Personal computer - Osebni računalnik

PDA

Personal Digital Assistant - Osebni digitalni pomočnik, dlančnik

QVGA

Quarter video graphics array - Četrtina video grafične tabele

SE

Standard edition – Navadna izdaja

SKD

Software development kit - Zbirke knjižnic za razvoj aplikacij

SQL

Structured Query Language - Strukturirani povpraševalni jezik za delo s
podatkovnimi zbirkami

USB

Universal Serial Bus - Način vzpostavitve komunikacije med računalnikom in
perifernih naprav

WiFi

Wireless fidelity - Brezžično krajevno omrežje

WPA

WiFi protected access - Zaščita dostopa do brezžičnega lokalnega omrežja

WVGA

Wide video graphics array - Razširjena video grafična tabela

XML

Extensible Markup Language - Okrajšava za razširljiv označevalni jezik

XP

Extreme programing - Ekstremno programiranje
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Povzetek
V diplomski nalogi je opisana mobilna aplikacija za upravljanje različnih vrst opravil z
imenom eRokovnik. Aplikacija je namenjena predvsem sodobnim mobilnim telefonom in kot
taka omogoča uporabniku učinkovito spremljanje svojih opravil in drugih dogodkov.
Uporabniku je na voljo pregleden, enostaven in učinkovit uporabniški vmesnik za lahkotno
upravljanje z vnesenimi podatki. Ti se shranjujejo v ustrezno zbirko podatkov lokalno na
mobilni napravi. Na uporabnikovo zahtevo je omogočeno izdelovanje varnostnih kopij
shranjenih podatkov.
Aplikacija je bila razvita v razvojnem okolju Microsoft Visual Studio 2008. Deluje na
mobilnih napravah z Windows Mobile 5.0 ali novejšim operacijskim sistemom, ki
je najpogostejši tudi v zmogljivejših mobilnih telefonih. Aplikacija trenutno podpira
naslednjo funkcionalnost:


vnos in celostno urejanje obveznosti, rojstnih dni in dnevnikov,



zajemanje in vodenje zvočnih zapisov,



upravljanje z opozarjanjem na vnešeni vsebini in



arhiviranje vsebine.

V nalogi predlagamo tudi številne razširitve:


povezovanje vnešene vsebine v članke,



modernizacija uporabniškega vmesnika (z novimi komponentami),



razširitev z namizno aplikacijo ter



boljše zagotavljanje varnosti podatkov.

Glavne težave pri razvoju so bile pri oblikovanju uporabniškega vmesnika, z dodajanjem
funkcionalnosti okrnjenim komponentam in pri povezovanju zbirke podatkov z
aplikacijo. Aplikacija je bila preverjena s strani več uporabnikov in se je v praksi zelo dobro
obnesla.
Ključne besede:


Rokovnik



Mobilna aplikacija



Windows Mobile™ operacijski sistem



Microsoft Visual Studio



SQL Server Compact



Mobilna naprava



Zvočni zapis
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Abstract
The object of this dissertation is to describe a mobile application eRokovnik for managing
different types of events. The application is primarily intended for modern mobile phones and
as such allows to effectively monitor all functions and other events by user.
The user has a transparent, simple and efficient user interface for easy management of data.
Data is stored in the database on your mobile device locally. A backup copy of saved data can
be made on user request using the integrated backup functionality.
The application was developed in the Microsoft Visual Studio 2008 development
environment. It works on mobile devices with Windows Mobile operating system 5.0 or
above, which is very common in the better mobile phones. The application currently supports
the following functionality:
•

management of commitments, birthdays and diaries,

•

capture and manage audio notes,

•

reminder management of the entered content and

•

archiving of content.

A number of extensions is proposed:
•

content integration in articles,

•

modernization of the user interface,

•

addition of a desktop management application and

•

enhanced data security.

The main development problems were the creation of the user interface, adding functionality
to compact or functionally limited components and integration of the application with the
database. The application has been successfully verified by multiple users.
Keywords:


Diary



Mobile Applications



Windows Mobile ™ operating system



Microsoft Visual Studio



Microsoft SQL Server Compact



Mobile device



Voice note
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Uvod
Čas je vse bolj dragocen. Ob današnji tehnologiji in veliko odprtih možnostih prehitro
preživimo čas, ki nam je dan. Zato poskušamo posvetiti več časa pomembnim stvarem,
režijske in postranske pa si poskušamo olajšati z vsemogočimi pripomočki. Posledično
nastajajo razni robotki, čudežne elektronske naprave, aplikacije in podobno.
Nekateri izmed pripomočkov so rokovniki, opozorilniki, zapiski, dnevniki in podobne vrste
orodij. Pomembne stvari je potrebno shraniti in zavarovati pred krajo, izgubo ali pozabo.
Pomembnih dogodkov se moramo pravočasno spomniti in biti nanje pravi čas pripravljeni.
Ker nam je v informacijski dobi sodobna tehnika in elektronika relativno dosegljiva, smo se
odločili izdelati aplikacijo, ki bo nudila omenjene storitve in usluge.
Slika 1 prikazuje zaporedje dogodkov in opravil pri opravljanju naloge. Začne se pri
izobraževanju, saj je za vsako nalogo potrebno pridobiti ustrezno znanje. Sledi načrtovanje
izvedbe in dogovarjanje o vseh pomembnih točkah naloge. Ko imamo zahteve in definirane
korake do cilja, se začne delo in z njim povezana opravila. Delo običajno zaključimo z analizo
in testiranjem. Razlog za našteta dejanja je velikokrat zaslužek, tako za uspešno opravljeno
nalogo dobimo plačilo v različnih oblikah. S tem povečamo premoženjsko stanje, kar pa nam
omogoča nakupovanje, različne vrste zabave in podobne dogodke.

Slika 1: Zaporedje dogodkov in opravil pri opravljanju naloge
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Koristno bi bilo imeti pripomočke za lažje upravljanje nalog, ki bi bili združeni v eni
aplikaciji. Sestavili smo seznam pripomočkov, ki bi jih za začetek potrebovali in se lotili
raziskovanja. Hitro smo prišli do spoznanja, da že obstajajo podobne aplikacije, vendar
pokrivajo le del zastavljenega cilja. Možnost izbire je od brezplačnih in skoraj neuporabnih
orodij, ki so običajno nestabilna, do zelo dragih in zahtevnih. Opaziti je tudi, da je smer
mobilnega programiranja še precej okrnjena.
Vse omenjeno nas utrjuje v prepričanju, da smo se pravilno odločili za razvoj aplikacije, ki bo
zadostila zastavljenim ciljem. Pri odločanju poimenovanja aplikacije smo izbirali med veliko
predlogi, vendar smo na koncu odločili za ime eRokovnik. Rokovnik je urejen seznam
obveznosti urejenih po datumu, ker pa je naš primer rokovnika na elektronski napravi, smo
dodali predpono e.

7

1. Predstavitev uporabljenih tehnologij, metodologij in orodij
1.1.

Mobilne tehnologije

1.1.1. Mobilni operacijski sistemi
Mobilni operacijski sistem (ang. Mobile Operating System – MOS) je sistem, ki nadzira
mobilno napravo, podobno kot operacijski sistem (Linux ali Windows), nadzoruje namizni
računalnik. Vendar so trenutno nekoliko enostavnejši in se bolj ukvarjajo z brezžičnimi
različicami širokopasovne povezljivosti, mobilne multimedijske oblike, ter različnimi
vnosnimi metodami. [4]
Sprva je bil namen MOS povezovanje stacionarnih in prenosnih naprav, sedaj pa prerašča v
neprekinjeno povezanost doma, v avtu, službi in povsod s pomočjo baznih WiFi postaj. Do
nedavnega ni bilo zaznati večje razširjenosti MOS, kar pa se sedaj spreminja. Nenadno
povečanje razširljivosti in pomembnosti mobilnih naprav je povzročilo tekmovanje za večji
tržni delež gigantov kot so Microsoft, Apple in Symbian.
Zaradi lažje predstave vrst MOS, ki so trenutno najbolj razširjeni, so v nadaljevanju našteti.
Zaradi boljše informativnosti pa so zraven dodani tudi tržni deleži. Na sliki 2 je viden grafični
prikaz deležev in blagovnih znamk MOS. Podatki se nanašajo na drugo četrtino leta 2009:
1. Symbian OS iz podjetja Symbian ima 50,3% delež, od tega ima največji delež Nokia.
2. BlackBerry OS iz podjetja RIM ima 20,9% delež, namenjen za poslovno rabo.
3. iPhone iz podjetja Apple ima 13,7% delež, OS pa je izpeljan iz Mac OS X.
4. Windows Mobile iz podjetja Microsoft ima 9% delež, najbolj pa je razširjen v Aziji.
5. Android iz podjetja Google, ima 2,8% delež, je v razvoju zato je možna uporaba le na
malo napravah.
6. Palm OS iz podjetja PalmSource, Linux in ostali pa dosegajo 3,3%.

Slika 2: Blagovne znamke in tržni deleži mobilnih operacijskih sistemov
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1.1.2. Microsoft Windows Mobile
Microsoft Windows Mobile je sistem, na katerem bo delovala naša aplikacija, zato ga bomo v
nadaljevanju razčlenili in predstavili osnovne lastnosti, sestavo, združljivost strojne opreme in
vrste.
1.1.2.1.

Predstavitev

Windows Mobile je kompaktni OS, ki združuje osnovni nabor aplikacij, ki so razvite za
mobilne naprave zgrajene na uporabi Microsoft Win32 programskega vmesnika (ang.
Application Programming Interface – API). Sistem je podoben sistemu za osebne računalnike,
vendar prirejen za mobilno uporabo. Trenutna verzija je 6.1, izid verzije 6.5 pa napovedujejo
jeseni 2009. [11]
Kljub napovedi Microsofta, da bodo povečali število namestitev iz 11 milijonov na 20, jim je
uspelo priti le do 18 milijonov, tržni delež pa je padel iz 23% (2004) na 9% (2009). Večinski
delež ima HTC1. V začetku leta 2009 so se pogodili še s tretjim največjim izdelovalcem
telefonov LG Electronics2, ki je v dogovoru za licenčno vgraditev sistema v 50 vrst mobilnih
naprav.
1.1.2.2.

Osnovna sestava sistema

Trenutne verzije MOS omogočajo naslednje funkcionalnosti:

1



Prva stran (ang. Today Screen), kjer je viden datum, prihajajoči dogodki, klici,
sporočila. Z verzijo 6.5 naprej se bo imenoval »Home Screen«.



V opravilni vrstici na vrhu zaslona je prikazana ura, glasnost, telefonsko omrežje,
stanje baterije in drugi simboli, ki ponazarjajo različna stanja (npr: moč brezžičnega
omrežja)



Na dnu zaslona sta dve funkcijski tipki, katerima se funkcionalnost lahko nastavlja,
prednastavljeni nastavitvi pa sta na imenik in glavni meni.



Vključen je Office Mobile, prirejena verzija pisarniških orodij Microsoft Office.



Vključen je spletni brkljalnik (ang. Internet Explorer – IE).



Dodan je Windows Media Player za predvajanje multimedijskih vsebin.



Dodana je tudi možnost internetne povezave preko USB3 kabla ali BlueTooth
povezave.

HTC Corporation, prej High Tech Computer Corporation, je podjetje s sedežem v Tajvanu. Izdeluje prenosne
naprave, ki temeljo predvsem na platformi Microsoft Windows Mobile, v zadnjem obdobju pa tudi na platformi
Google Android.
2
LG Electronics (LGE) je korejsko podjetje. Je drugi največji izdelovalec televizijskih sprejemnikov na svetu
in tretji največji izdelovalec mobilnih telefonov.
3
USB (ang. Universal Serial Bus) je način za vzpostavitev komunikacije med računalnikom in perifernih
naprav. USB naj bi nadomestil velikovrst serijskih in vzporedna vrat.
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Seveda omogoča MOS še veliko več funkcionalnosti, kot smo jih našteli. Ker to ni tema
diplomske naloge, se ne bomo spuščali v podrobnosti. Na sliki 3 je primer prve strani in
primerjava prve strani Windows Mobile 6.1 in 6.5.

Slika 3: Today Screen verzije 6.1 in bodoči Home Screen verzije 6.5
1.1.2.3.

Združljiva strojna oprema

Sistem deluje na več platformah, kot so PocketPC, Smartphone, prenosni medijski centri in
posebne naprave v avtomobilih.

4
5



PocketPC je naprava, za katero je bil operacijski sistem zasnovan. Možni sta dve verziji:
samostojna naprava ali naprava v kombinaciji s telefonom. Najbolj razširjena in
uporabna verzija je WM 6 Professional za naprave s funkcijo telefona in WM 6 Classic
za naprave brez telefona.



Smartphone se razlikuje od PocketPC po tem, da v osnovi ni bil zasnovan za zaslon
občutljiv na dotik in ima zato manjšo ločljivost zaslona. Obe vrsti spadata v isto
kategorijo, želeli so le ločiti nekatere naprave od PocketPC-ja zaradi tržnih namenov. S
Smartphone napravo so želeli izpopolniti in pohitriti uporabo telefona za bolj učinkovito
in integrirano uporabo. Najbolj znana verzija sistema za Smartphone je Windows
Mobile 5 Standard.



Portable Media Center so naprave, v katerih prevladuje medijski center, ki omogoča
uporabnikom prenos in poslušanje medijskih knjižnic. Uradno je bil predstavljen leta
2003, leta 2007 pa so prekinili z izdelovanjem. Na sliki 4 je prikazan primer naprave.



Microsoft Auto je nameščen v avtomobilih. Nudi prostoročno povezljivost, zabavo in
informacijski sistem. Predstavljen je bil v začetku leta 2006. Znani sta dve vrsti:
osnovna verzija (ang. Basic) vsebuje BlueTooth povezljivost in USB vmesnik za
predvajanje multimedijskih vsebin, druga verzija (ang. Standard) pa poleg tega vsebuje
še GPS4, GSM5 telefon in varnostne mehanizme. Naprave najdemo v Fordovih in
Fiatovih avtomobilih. Slika 4 prikazuje primer naprave.

Global Positioning System (Sistem globalnega določanja položaja)
Groupe Spécial Mobile (Globalni sistem za mobilne komunikacije)
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Slika 4: Napravi Portable Media Center in Microsoft Auto
1.1.2.4.

Verzije OS

Windows Mobile se je pojavil leta 2000. Ker je od takrat že nekaj izdaj in sprememb, so v
nadaljevanju naštete verzije in kratki opisi glavnih lastnosti.
Pocket PC 2000 je bil izdan aprila leta 2000, zasnovan pa je na sistemu Windows CE 3.0.
Predviden je bil predvsem za PocketPC in nekatere Palm-Size PC naprave. Podpira ločljivost
240×320 (QVGA) in omogoča uporabo kartic CompactFlash6 in MultimediaCard7. Oblika
vmesnika je enaka kot OS Windows 98 ali Windows 2000.
Pocket PC 2002 je bil izdan oktobra 2001. Podoben prejšnji verziji, le da je namenjen
uporabi tudi v Smartphone napravah in mobilnih napravah z GSM podporo. Oblika vmesnika
je enaka kot OS Windows XP.
Windows Mobile 2003/SE je bil izdan junija 2003 z novim imenom Windows Mobile. Izdan
je v treh verzijah: Premium, Professional in Phone, ki je namenjen samo za telefone. SE
verzija je izšla marca 2004, kjer je bilo prvič mogoče izdelati in obnoviti varnostno kopijo
celotne naprave preko ActiveSync8 protokola. Dodana je podpora za zaščito dostopa do
brezžičnega lokalnega omrežja (ang. Wi-Fi Protected Access – WPA), ločljivost 800×480 in
možnost ležečega ali pokončnega zaslona.
Windows Mobile 5 je bil izdan maja 2005. Dodana je podpora za tehnologijo .NET
Framework Compact 1.0. Izboljšana je izraba baterije za 50%, hitrost in stabilnost pa je slabša
od predhodnika.
Windows Mobile 6 je bil izdan februarja 2007, v treh verzijah: Standard za Smartphone (ni
zaslona na dotik), Professional za naprave s telefonom in Classic za naprave brez podpore za
telefon. Oblika vmesnika je enaka kot OS Windows Vista, v primerjavi s predhodnikom pa je
izboljšana stabilnost in hitrost.
6

CompactFlash (CF) je spominska kartica za shranjevanje. Uporablja se v prenosnih elektronskih napravah, za
shranjevanje. CompactFlash običajno uporablja flash pomnilnik v standardizirani komori.
7
MultimediaCard (MMC) je flash pomnilnik pomnilniške kartice.
8
ActiveSync je program za sinhronizacijo podatkov, ki ga je razvil Microsoft za uporabo Microsoft Windows
operacijskih sistemov.
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Windows Mobile 6.1 je bil izdan aprila 2008. Ima boljšo zmogljivost, preurejen Today Screen
in vsebuje več informacij. Omogoča neposredno klicanje iz opravil in alarmov z Outlook
aplikacije. Izboljšan je tudi ActiveSync protokol, ki je hitrejši za 40%.
Windows Mobile 6.5 bo izdan jeseni 2009. Dodane bodo popolnoma nove funkcionalnosti
uporabniškega vmesnika ter novi brskljalnik (ang. Internet Explorer 6). Poudarek je na lažji
uporabi prstnega upravljanja. Motorola pa naj bi prva izdala telefon s to verzijo.
Windows Mobile 7 je planirana izdaja za 2010. Napovedujejo revolucionarne spremembe:
izboljšan uporabniški vmesnik, ki bo temeljil na WPF9, možnost uporabe več prstov hkrati
(ang. Multi – Touch) in ukazi povezani z gibanjem naprave (ang. Motion – Related).
Na voljo so tudi programi drugih razvijalcev, saj razvijalci lahko razvijajo v okolju C++,
.NET Compact okolju ali razvijajo aplikacije, ki tečejo na strežnikih (ang. Server Side Mobile
application), in dostopajo do njih preko interneta. Microsoft skupaj z novo verzijo
operacijskega sistema izda tudi zbirko knjižnic za razvoj aplikacij (ang. Software
Development Kits – SDK), ki deluje v Visual studio okolju. Vsebuje tudi emulatorje in vse
potrebno za razvoj in testiranje.

1.2.

Metodologije

1.2.1. Opis metodologije
Ko govorimo o metodologijah, pogosto ne vemo dobro, kaj metodologija sploh je.
Metodologija zajema vse, kar redno počnemo, da bi dosegli želen rezultat, torej izdelek ali
izvedli storitev, ki je cilj našega dela. V primeru razvoja programske opreme to ne pomeni
zgolj opravil, ki so neposredno povezana z razvojem (npr. analiza, načrtovanje), temveč
zajema tudi podporne postopke, načine komunikacije med sodelujočimi, pravila odločanja in
podobno. V tem oziru lahko metodologijo opredelimo tudi kot množico dogovorov
(konvencij), s katerimi se projektna skupina/organizacija strinja in jih redno izvaja. [1]
Metodologija je kot taka prežeta s filozofijo, načeli, idejami in pogledi organizacije kot take
in njenih članov, kar še posebej poudarja njeno sociološko komponento. Z uporabo
metodologije se uporabniki učijo in pridobivajo nove izkušnje, s čimer se posledično bogati
tudi metodologija sama. Včasih izgleda, da pri svojem delu ne uporabljamo nobene
metodologije, vendar je ta v neki obliki prisotna praktično pri vsakem organiziranem delu.
1.2.2. Struktura metodologije
Metodologija je formalno sestavljena je iz opredeljenih elementov, ki so zapisani v obliki
postopkov, pravil, napotkov, smernic, standardov in podobno. Posebno mesto med njimi nosi
znanje, ki ga člani organizacije uporabljajo pri svojem delu. To je za organizacijo ključnega
pomena, saj predstavlja tiste vrednote, ki so organizaciji lastne in so njena konkurenčna
vrednost. Temeljni elementi metodologije se skrivajo ravno v znanju in izkušnjah
posameznikov. [2]
9

Windows Presentation Foundation (WPF) je grafični podsistem za opravljanje uporabniških vmesnikov v
Windows aplikacijah. WPF zagotavlja strojno pospeševanje in omogoča sodoben uporabniški vmesnik.
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Številna računalniška podjetja še vedno razvijajo programsko opremo na osnovi neformalno
opredeljenih metodologij. Metodologij, ki niso dokumentirane. Čeprav so postopki znani in
ustaljeni, jih podjetja redko zapišejo eksplicitno. Še bolj poredko pa svoje metodologije
osvežujejo v smislu zajema pridobljenih izkušenj in znanj.
Meje med formalnim in neformalnim delom metodologije seveda ni enostavno postaviti. Če
je formalni del metodologije obsežen, ga težko vzdržujemo, kar ima za posledico neaktualnost
metodologije in njeno neustreznost dejanskemu stanju. Metodologija je namreč dinamična in
se stalno spreminja. Po drugi strani pa je obsežna neformalna metodologija tvegana za
organizacijo, saj je zelo odvisna od njenih uporabnikov. Potreba po formalizaciji metodologije
izhaja že iz dejstva, da je razvoj programske opreme sistematičen proces, ki mora biti
ustrezno zasnovan in dokumentiran, da lahko učinkovito usmerja posameznike in skupine do
dobrih rezultatov[2].
1.2.3. Agilne metodologije
Agilni razvoj programske opreme se nanaša na skupino metodologij razvoja programske
opreme in temelji na iterativnem razvoju, kjer se zahteve in rešitve razvijajo s sodelovanjem
med samoorganiziranjem medfunkcijskih ekip. Izraz se je skoval v letu 2001, ko je bil
oblikovan manifest agilnosti.
1.2.3.1.

Opis agilnih metodologij

Začetki segajo v konec leta 2001, ko se je zbralo sedemnajst strokovnjakov področja lahkih
metodologij. Ugotavljali so, kje so skupne točke pristopov, ki jih uporabljajo in poskušali na
podlagi tega izvzeti najboljše. Skupino so oblikovali v zvezo Agile Allince, katere namen je
spodbujati prilagodljivost in učinkovitost razvoja programske opreme. V izjavi so zapisali, da
je njihov cilj iskanje boljših pristopov razvoja programske opreme [3].
Veliko različnih tehnologij, s katerimi razvijamo programsko opremo, vodi projekte v
neobvladajoč proces, zaradi tega veliko ljudi s področja informacijske tehnologije podpira
agilne metode. Na sliki 5 je prikazana ena izmed znanih agilnih metod Scrum, ki je metoda za
upravljanje nepredvidljivih projektov. Ta empirična metoda omogoča prodorno
produktivnosti ter gradnjo kvalitetnih sistemov v kompleksnih, kaotičnih okoljih.

Slika 5: Prikaz sestave članov razvojne ekipe pri agilni metodologiji SCRUM.
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1.2.3.2.

Načela

Štiri načela agilnih metodologij so [2]:


Posamezniki in njihova komunikacija so pomembnejši kot sam proces in orodja. Ta pravi,
da se je potrebno posvetiti posameznim članom, njihovem znanju in željam. Poudarek je
tudi na komunikaciji, ki je ključnega pomena uspešnosti projekta.



Delujoča programska oprema je pomembnejša kot popolna dokumentacija. Bistvo je, da
uporabnik dobi delujoč program, vsa nastala dokumentacija med projektom je
sekundarnega pomena. Svoj pomen dobi šele pri vzdrževanju sistema oziroma pri
komunikaciji med naročnikom in izvajalcem. Dokumentacija se zato širi po načelu
»ravno dovolj«.



Vključevanje (sodelovanje) uporabnika je pomembnejše kot pogajanje na osnovi pogodb.
Ker je odnos med naročnikom in izvajalcem običajno preveč formalen in strog, je bolje,
da naročnik ve, kaj pričakuje.



Upoštevanje sprememb je pomembnejše od sledenja planu. Zaradi sprememb prihaja do
neuspešnih projektov, vendar so te nujne in se jim ne da izogniti. Zato moramo v projektu
predvideti spremembe v določenem obsegu in biti nanje pripravljeni.

1.2.3.3.

Priporočila

Iz naštetih načel je izpeljano tudi nekaj priporočil: [2]


Najbolj pomembno je zadovoljstvo stranke, zato je priporočljivo zgodnje in večkratno
izdajanje verzij. Tako dobivamo povratne informacije in zmanjšujemo tveganje, zaradi
neuspelega projekta.



Kratki ponavljajoči cikli izdaj delujočih komponent so nujni. Čas izdaje ene verzije naj
ne bi bil daljši od štirih mesecev, če pa so člani zmožni je priporočljivo, da so ti še krajši.
Iterativen pristop je praktično nujen.



Spreminjanje zahtev je pomembno tudi v poznih fazah razvoja. Spremembe naročniku
lahko zelo koristijo, vendar morajo biti znotraj sprejemljivih obsegov možnih sprememb.



Pomembni so motivirani posamezniki, zato naj imajo ti primerno delovno okolje, da med
seboj dobro komunicirajo.



Najbolje je, če so člani projekta v isti sobi, da je komunikacija neposredna. Še bolje je, če
v sobo vključimo še naročnika, saj je potem čas za pojasnjevanje minimalen.



Kakovost kode in arhitekture je priporočljivo stalno nadzorovati. Zaradi prilagodljivosti
in potrebe po hitrem končnem izdelku je pomembno, da stalno težimo k izboljšavam.



Enostavnost procesa je ključ do uspeha, zato se izogibamo nepotrebnemu kompliciranju.



Na koncu vsakega procesa ugotavljamo, kaj bi lahko izboljšali oziroma prilagodili.

14

1.3.

Ekstremno programiranje – XP

Ekstremno programiranje (ang. Extreme Programming – XP) je lahka agilna metodologija za
razvoj programske opreme, ki je namenjena manjšim projektnim skupinam, ki programsko
podpirajo poslovne procese v okolju, kjer potrebe niso vnaprej natančno določene in/ali se
nenehno spreminjajo. Lahko rečemo, da je tovrstnih razvojnih okolij v našem prostoru kar
nekaj, zato je predstavljen način razvoja namenjen prav razvijalcem v teh okoljih [5].
1.3.1. Kaj je ekstremno programiranje
XP je dobeseden prevod izvornega pojma, boljši pa bi bil izraz skupinsko programiranje
(skupinski proces razvoja, ipd.). Vendar je XP mnogo več kot le to. Je metodologija razvoja
programske opreme, ki je načrtovana za izboljšanje kvalitete projektov in hitrejšo odzivnost
na naročnikove spremembe. Kot tip agilnega razvoja zagovarja več izdaj v celotnem ciklu
razvoja, boljšo produktivnost in dopušča, da lahko naročnik poda nove zahteve. Pomembna
značilnost je programiranje v parih oziroma skupini [4].
Kritiki omenjene metodologije svarijo pred slabostmi kot so težave z neprimernimi
zahtevami, pomanjkanja dokumentacije o prilagoditvah, dogovorjenih spremembah, sporih in
podobno.

Slika 6: Cikli XP programiranja
Slika 6 prikazuje časovne intervale posameznih delov XP metodologije. XP temelji na
programiranju v parih, zato se delo prepleta ves čas (vsako sekundo). Enkrat dnevno se
dogovarjajo o podrobnostih in opravljenem delu. Prav tako se dnevno opravljajo večja
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testiranja. Na tedenski ravni naj bi določali iteracije, na mesečni ravni pa izdajo verzij
aplikacije.
1.3.2. Začetki uporabe
Metodo je leta 1996 predlagal Kent Beck v enem svojih projektov. Začel jo je uporabljati v
vseh projektih in leta 1999 opisal v knjigi. Metoda je relativno nova, vendar ima že znane
elemente, ki so se v drugih metodologijah najbolje izkazale. Na preoblikovanje programskega
razvoja v letih 1990 sta vplivali dve večji spremembi: [4]
 objektno usmerjeno programiranje je zamenjalo postopkovno programiranje, ter
 neprestano spreminjanje zahtev naročnika, je pripeljalo do krajši ciklov, kar pa je bilo
nezdružljivo s tradicionalnimi metodami.
XP je nezahteven, učinkovit, netvegan, predvidljiv, znanstven in svež način razvoja
programske opreme, ki predlaga nekoliko drugačne smernice v vseh fazah razvoja. Ne uvaja
nobenih revolucionarnih novosti, vendar obravnava vsa sredstva, ki so potrebna za učinkovit
razvoj projektov (delovni prostor, ljudi, metodologija razvoja, način vodenja in upravljanja), z
obrazložitvijo, da skuša XP vsakega od svojih sestavnih elementov privesti do skrajnosti,
pojasnimo tudi uporabo besede »extreme« v izvornem izrazu. XP tako skuša do skrajnosti
poenostaviti načrtovanje, razvoj, komunikacijo, testiranje in kodiranje, vendar na način, da se
vse naštete dejavnosti čim bolj dopolnjujejo in medsebojno sodelujejo. [5]
1.3.3. Vrednote XP programiranja
Glavnih pet vrednot XP programiranja je:
Komunikacija: Izgradnja programske opreme sistemov zahteva posredovanje zahtev
razvijalcem. V formalnih metodologijah je to doseženo z dokumentacijo, XP pa daje prednost
preprostim modelom, skupnim metaforam, sodelovanjem uporabnikov in programerjev,
pogosti verbalni komunikaciji in povratnim informacijam.
Preprostost: XP spodbuja preprosto rešitev na začetku, dodatne funkcionalnosti pa se lahko
dodajo pozneje. Kodiranje in oblikovanje za negotove prihodnje zahteve pomeni tveganje
porabe sredstev za nekaj, kar ni potrebno. Enostavnost pri oblikovanju in kodiranju mora
izboljšati kakovost komunikacije. Enostavno strukturo z zelo preprosto kodo lahko zlahka
razume večina programerjev v ekipi.
Odzivnost: Povratne informacije se pridobiva na različne načine:


Povratne informacije iz sistema, ki jih programerji dobijo neposredno pri delu.



Povratne informacije od strank. To so pregledi strank, ki se izvajajo enkrat na dva ali
tri tedne, da lahko stranka z lahkoto usmerja razvoj.



Povratne informacije iz ekipe.
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Povratne informacije so tesno povezane s komunikacijo in enostavnostjo. Kent Beck pravi:
"Optimizem je poklicna nevarnost programiranja, povratna informacija je zdravljenje."
Pogum: Več prakse pooseblja pogum. Ena od zapovedi je, da vedno oblikujemo in
programiramo za danes in ne za jutri. Pogum omogoča razvijalcem, da se počutijo udobno ob
reorganiziranju svoje kode, kadar je to potrebno. Drug primer poguma je občutek kdaj se
zastaran del kode izbriše, ne glede na to, koliko truda je bilo uporabljeno.
Spoštovanje: V XP člani ekipe spoštujejo drug drugega. Sprejetje štirih prej omenjenih
vrednot, vodi k spoštovanju drugih v ekipi. Zagotavlja visoko stopnjo motivacije in spodbuja
lojalnost ekipi in cilju projekta. Ta vrednost je zelo odvisna od drugih vrednot.
1.3.4. Aktivnosti XP programiranja
XP se deli na štiri osnovne aktivnosti, ki se izvajajo skozi celoten razvojni proces projekta.
 Kodiranje: Glavni cilj vsega dela je koda, saj brez nje ni projekta. Pri razlaganju in
razumevanju kode se vzpostavi posebna komunikacija med razvijalci, ki lahko odkrije
potencialne napake in slepe ulice.
 Testiranje: Ne moremo biti prepričani, da funkcija deluje, dokler je ne preverimo s
testom. Poznamo testiranje modulov (ang. Unit Test), s katerim preverimo, da
funkcionalnost modula deluje kot je načrtovano. Razvijalec lahko napiše poljubno
število testov, da bi preveril vse robne pogoje. Pomemben test je tudi sprejemni test
(ang. Acceptance test), ki preveri, če so zahteve pravilno izvedene in funkcionalnost
ustreza vsem zahtevam naročnika.
 Poslušanje: Razvijalci morajo upoštevati želje naročnika in poslovno logiko, ki jo ta
zahteva pri razvoju. To morajo razumeti tako dobro, da lahko presodijo, ali je rešitev
tehnično izvedljiva.


1.4.

Oblikovanje: Po končanih fazah je potrebno aplikacijo opremiti še s primernim in
jasnim uporabniškim vmesnikom. Pomembno je, da se bolj zahtevnega oblikovanja
dotaknemo že v začetnih aktivnostih, saj lahko pride do neskladja z arhitekturo
aplikacije.

Razvojno okolje

1.4.1. Microsoft Visual Studio
1.4.1.1.

Opis

Microsoft Visual Studio je integrirano razvojno orodje (ang. Integrated Development
Environment – IDE), ki ga lahko uporabimo za razvoj konzolnih aplikacij, aplikacij z
grafičnimi vmesniki, spletnih aplikacij, strežniških servisov, mobilnih aplikacij in podobno.
Zasnovan je bil za razvoj aplikacij z Microsoft .NET Framework ogrodjem. .NET ogrodje
obsega skupno izvajalno okolje in zbirko raznovrstnih razrednih knjižnic. Ker se vsi
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programski jeziki v ogrodju .NET Framework prevajajo v vmesni jezik, so lahko posamezni
deli aplikacije napisani v različnih visokih jezikih. Vmesni jezik je univerzalen jezik, ki
povezuje visokonivojske programske jezike (VB, C++, C#...) in strojni jezik. Tako je lahko
aplikacija v Visual Studiu napisan hkrati v več jezikih, kar omogoča stabilnejše in varnejše
računalniško okolje.
Podprti programski jeziki so: C, C++, C#, Visual Basic, .NET jeziki, JavaScript, CSS,
Chrome, F#, Ruby, Python, XML/XSLT, HTML/XHTML, Microsoft J# in drugi [6].
1.4.1.2.

Glavni gradniki

Razvojno okolje vsebuje:









urejevalnik programske kode, ki podpira IntelliSense10,
orodje za načrtovanje grafičnih vmesnikov,
orodjarno,
orodje za načrtovanje projektov,
razhroščevalnik,
prevajalnik,
pregledovalnik objektov, dokumentov, rešitev in
nadzornik izvirnih datotek in verzij (npr: Visual SourceSafe)

Slika 7: Razvojno okolje Microsoft Visual Studio
1.4.2. Programski jezik C#
V zadnjih letih smo bili redko priče nastanku novega programskega jezika. Na tržišču
prevladujejo C++, java in basic, poleg tega pa srečamo številne specializirane jezike, ki jih
večinoma uporabljajo posamezni proizvajalci. Splet je na to področje prinesel nove dimenzije,
10

IntelliSense pomeni samodokončevanje spremenljivk oznake funkcij. Vključeno je v Microsoft Visual
Studio. Poleg izpolnjevanja simbolov in imen, služi kot dokumentacija za razločitev imen spremenljivk, funkcij
in metod.
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predvsem z javo, ki omogoča izdelavo programov, ki delujejo na različnih računalnikih in
operacijskih sistemih brez spremembe v kodi. Javo so hitro prevzeli številni proizvajalci, (tudi
Microsoft), vendar ne brez zapletov. Zaradi sporov sta Microsoft in Sun pristala celo na
sodišču.
Videti je, da je Microsoftu dejstvo, da ne nadzoruje razvoja jave, postalo zelo moteče. Zato so
se odločili razviti lasten programski jezik, ki so ga razvijali pod delovnim imenom Cool.
Konec junija 2000 so uradno predstavili nov jezik, ki so ga nato poimenovali C# (Cis).
Že samo ime pove, da programski jezik izhaja iz jezika C++, s čimer so hoteli zagotoviti
mehek prehod za uporabnike, ki so vajeni jezikov C in C++. Obenem pa so v jeziku
poenostavili nekatere težavne dele, novim samodejnim zbiranjem "smeti" (pomnilnika, ki ga
ne potrebujemo več) ter samodejnim deklariranjem spremenljivk.
V sintaksi naj bi se zgledovali tudi po Visual Basicu in pristopu za hitro izdelavo programov
(ang. Rapid Aapplication Development – RAD). S tem se C# po strukturi in načinu dela
močno približuje javi, vendar je za razliko od tega je C# močno usmerjen v poslovno rabo,
kjer zna tesno sodelovati z nastajajočim standardom za poslovno izmenjavo podatkov XML.
C# naj bi prvenstveno uporabljali za razvoj komponent za spletno rabo, ki bodo kot storitve
tvorili sestavne dele večje celote. Jezik je zasnovan na tak način, da ga je mogoče preprosto
izboljševati in razširjati brez nevarnosti, da bi s tem zgubili združljivost z obstoječimi
programi [7].
Microsoft poudarja, da C# ni tekmec javi, zato bo za zdaj še naprej podpiral tudi javo. .NET
združuje od operacijskih sistemov, namenskih programov do razvojnih orodij. Microsoft
trenutno nima neposrednih načrtov, da bi podporo za C# prenesel tudi na druge platforme,
zato so napovedali, da so jezik ponudili kot odprti standard organizaciji ECMA (European
Computer Manufacturer's Association). To telo skrbi za standardizacije na področju
računalništva. S tem želijo pritegniti druge ponudnike, da bi C# prenesli na druge platforme,
obenem pa skušajo narediti to, kar Sunu z javo ni uspelo.
1.4.3. SQL Server Compact™
Microsoft ponuja dve različni vrsti podatkvne zbirke SQL Server. Na eni strani imamo
storitvene podatkovne zbirke, ki so namenjene okolju odjemalec/strežnik in strežejo več
strank hkrati. Na drugi strani pa imamo prenosne, vgrajene (ang. Embedded) zbirke, ki so
običajno v vlogi komponente oziroma sestavni del aplikacij, ker strežejo eno stranko
naenkrat. Ker naša aplikacija temelji na prenosljivosti in neodvisnosti od omrežja, bo za naše
potrebe primerna prenosna, vgrajena vrsta zbirke podatkov, to je kompaktni SQL Server.
1.4.3.1.

Opis

SQL Server kompaktne izvedbe 3.5 je brezplačna vgradna zbirka podatkov za razvijalce, ki
razvijajo samostojne in občasno povezane aplikacije za mobilne naprave, namizja in spletne
odjemalce. Deluje na vseh platformah Microsoft Windows, vključno z operacijskimi sistemi
Windows Vista in Windows XP, pa tudi na sistemih Pocket PC in pametnih telefonih [8].
Vzorci aplikacij se spreminjajo. Razvijalci aplikacij imajo nove zahteve za podatkovne
platforme, na katerih gradijo aplikacije. Še posebej jih zanimajo zbirke podatkov, ki so:
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Primerne za razširitve in razporeditve (ang. Embeddable), zagotavljajo večjo
aplikacijsko varnost in učinkovitost.



Lahke in zgoščene, ker ohranjajo sistemska sredstva, še posebej v napravah, kjer je
procesor in pomnilnik ključnega pomena.



Dovoljujejo izbiro le nujnih funkcionalnosti (ang. Componentizable), da ohranjajo
aplikacijo najmanjših velikosti.



Podpirajo raznolike naprave, da je lahko koda aplikacije uporabna v več napravah in
platformah.



Imajo možnost avtomatične sinhronizacije, ki končnim uporabnikom dopušča delo z
najbolj pogostimi in potrebnimi podatki v nepovezanim načinu ter možnost
posodobitev podatkov na centralni lokaciji.



Imajo napredno zaščito za preprečevanje nevarnosti v primeru kraje ali izgube
mobilne naprave.

Kompaktni SQL je tesno integriran v SQL Server Management Studio11 in v Visual Studio
2005 ter 2008 (opisan v točki 2.4). Omogočen je uvoz podatkov iz katerega koli DTS12
podatkovnega vira. Za pretočnost in poenotenost podatkov je na voljo več vrst replikacij
(opisano v točki 2.4.3.2.) in topologij omrežja, kar opredeljuje povezanost omrežja oziroma
posameznih komponent. Slika 8 prikazuje najosnovnejšo topologijo omrežja enostrežniško
topologijo (ang. Single Server Topology), kjer sta IIS13 in zbirka podatkov na enem strežniku
in opravljata nalogo založnika14 (ang. Publisher) in razdeljevalce15 (angl. Distributer) hkrati.

Slika 8: Prikaz pretoka podatkov med različnimi okolji

11

SQL Server Management Studio je orodje, ki je vključeno v Microsoft SQL Server 2005 in novejše različice
za konfiguracijo, upravljanje, vodenje vseh komponent znotraj Microsoft SQL Serverja. Orodje vključuje tako
scenarij urednikov kot grafična orodja, ki delajo s predmeti in značilnostmi strežnika.
12
Data transformation services - Servis za prenos podatkov
13
Internet Information Services (IIS) - je nabor internetnih storitev za strežnike, drugi najbolj priljubljen spletni
strežnik na svetu.
14
Izdajatelj je strežnik, ki omogoča in daje na voljo podatke za razmnoževanje in druge strežnike.
15
Razdeljevalce je strežnik, ki vsebuje razdelitev podatkovne baze. Založnik lahko deluje kot lastni distributer
ali oddaljeni strežnik zbirke podatkov, ki se lahko uporablja za vodenje distribucije baze podatkov.
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1.4.3.2.

Replikacija

Replikacija je množica tehnologij za prepisovanje in porazdeljevanje podatkov in
podatkovnih objektov iz ene zbirke podatkov v drugo, omogoča pa tudi nadaljnjo
sinhronizacijo teh podatkovnih zbirk za ohranjanje doslednosti. Z uporabno replikacije lahko
posredujemo podatke na različne oddaljene lokacije ali mobilne uporabnike skozi lokalno ali
spletno omrežno povezavo [10]. Primer toka podatkov in običajnih enot replikacije je
prikazan na sliki 9. Poznamo tri vrste replikacij: [9]
 Transakcijske replikacije (ang. Transactional Replication) se običajno uporabljajo za
prenose strežnik – strežnik, kjer je zahteva po visoki prepustnosti, skalabilnosti in
razpoložljivosti, podatkovnem skladiščenju, poročanju, združevanju podatkov iz
različnih virov in združevanju heterogenih podatkov. Vse spremembe se takoj
sinhronizirajo na prijavljenih strežnikih.
 Združevalne replikacije (ang. Merge Replication) so procesi porazdeljevanja podatkov
od vira k naročniku. Obema dovoljuje urejanje podatkov v povezanem ali nepovezanem
stanju. Ob sinhronizaciji omogoča združitev podatkov na obeh straneh. Sinhronizacija
je lahko stalno prisotna za vsak dogodek, lahko je določena s urnikom ali na zahtevo.
Ker so lahko popravki na več kot enem strežniku, se pojavljajo spori med združevanjem
podatkov. Za reševanje tovrstnih težav imamo na voljo ponastavljeno vnaprej določeno
odločitev ali pa si sami nastavimo želeno obnašanje in pravila. Ko se spor pojavi, se
zažene združevalni agent16 (ang. Merge Agent) in določi, kateri podatek bo sprejet na
vseh lokacijah.
 Posnetkovne replikacije (ang. Snapshot Replication) porazdelijo podatke natanko take,
kot so bili ob točno določenem trenutku, brez nadzira sprememb. Ob sinhronizaciji se
zgenerira celoten posnetek stanja in pošlje naročnikom. Posebej primerna je v primerih,
ko se osvežujejo celotne zbirke podatkov.
Z omenjenimi vrstami replikacije omogoča SQL Server močan in prilagodljiv sistem za
sinhronizacijo podatkov, kjer se to zahteva.

Slika 9: Podatkovni model replikacije
16

Združevalni agent je proces, ki se uporablja za združevanje sprememb med objavo in podatkovnih baz
naročnikov, kjer je prisotna združevalna replikacija.
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1.4.4. Adobe® Photoshop®
Pri diplomski nalogi je velik poudarek na oblikovanju uporabniškega vmesnika. Morali smo
uporabiti primerno orodje za oblikovanje gumbov, obarvanosti, mešanja barv in podobno. Z
grafičnim orodjem Photoshop® smo že seznanjeni in vešči, tako da smo se odločili zanj.
Adobe® Photoshop® je profesionalni računalniški program za obdelavo fotografij in drugih
slik. Razvili so ga pri podjetju Adobe Systems leta 1990, ki je trenutno eden izmed vodilnih
izdelovalcev grafičnih programov na svetu.
Uporabili smo zadnjo verzijo, Creative Suite 4 - CS4, ki omogoča intuitivno uporabniško
izkušnjo, veliko svobodo urejanja in dodelano grafično oblikovanje. Na sliki 10 je prikazana
delovna površina omenjenega orodja.

Slika 10: Grafični vmesnik oblikovalskega orodja Adobe® Photoshop®
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3. Razvoj aplikacije »eRokovnik«
3.1.

Zajem zahtev

Naloga zajema zahtev je zbrati čim več informacij o potrebah bodočih uporabnikov aplikacije.
Zajem zahtev najlažje izvedemo z neposredno komunikacijo z udeleženci.
3.1.1. Uvod
Urejenost dnevnih opravil, pregled bodočih obveznosti in vpogled v pretekla dogajanja je
želja marsikaterega posameznika. Kako vse to združiti? Obstajajo različni načini, kot so
rokovniki, listki, tajnice in podobno. Pri večini je problem razpoložljivost. Mobilna naprava je
ena redkih stvari, ki jo imamo skoraj vedno na dosegu, zato smo se odločili rešitev
implementirati za tovrstne naprave.
Pri pregledu svetovnega spleta smo ugotovili, da že obstajajo podobne aplikacije, vendar te
niso dovolj prilagodljive ali pa omogočajo samo eno od funkcionalnosti (npr: omogočajo
samo opozarjanje). Nismo našli rešitve, ki bi združevala pretekla dejanja, trenutne aktivnosti
in bodoče obveznosti na enem mestu, zato smo si to nalogo zadali v okviru diplomskega dela.
3.1.2. Naloge
Glavna funkcionalnost, ki se v nalogi pričakuje je ustvariti enotni seznam dogodkov različnih
vrst. Za prvo verzijo aplikacije smo se odločili za naslednje vrste dogodkov:
 Obveznost, katere naloga je obveščati na določen sestanek, nalogo ali katerokoli drugo
obveznost, ki je ne smemo pozabiti (npr: 20.9.2009 sestanek s predstavnikom
občinskega zbora).
 Rojstni dan; služi za vodenje seznama rojstnih dnevov. Tako smo nekaj dni vnaprej ali
na dan opozorjeni, da osebi čestitamo ali jo obiščemo (npr: 14.4. je rojstni dan nečaka
Maksa).
 Zvočni zapis; kadar čas ne dopušča, da bi zapisali vhodne podatke preko tipkovnice,
lahko posnamemo zvočni zapis dogodka ali govora (npr: Jurij mi je priporočil knjigo
Naca Jermanja: Števila ustvarjajo harmonijo).
 Dnevnik, služi za arhiviranje dogodkov, ki se dogajajo (ali pa so se že zgodili) in jih ne
smemo pozabiti (npr. 16.8.2009 je Janez povabil na poslovno kosilo).
Zaradi obsega zastavljenih nalog in časa, ki je namenjen izdelavi, smo se osredotočili le na
omenjene štiri vrste dogodkov. Aplikacija je zastavljena modularno, kar pomeni, da lahko
dodajamo nove funkcionalnosti in z relativno malo dela razširimo prvotno verzijo aplikacije.
Primeri za razširitev funkcionalnosti so recimo:
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 povezljivost z imenikom, v vsebino dogodkov bi vnašali kontakte iz imenika naprave.
Ob prikazu obvestila (npr: sestanek z Marijo od 16:00) bi osebo lahko direktno poklicali
in ji sporočili novico (preložitev sestanka za eno uro zaradi cestnih zastojev).
 zaščita podatkov; obstaja možnost kraje ali izgube mobilne naprave, zato bi se za take
primere zavarovali s kriptiranjem podatkov in avtentikacijo ob vstopu.
Slika 11 prikazuje način, kako naše misli in obveznosti poenostaviti z uporabo aplikacije.
Možnosti za razširitev in prilagoditev je veliko. Kot rečeno pa se bomo v prvi verziji
aplikacije osredotočili na omenjene štiri funkcionalnosti in jih poskusili prilagoditi za hitro in
učinkovito uporabo.

Slika 11: Prikaz pomena rešitve naloge
3.1.3. Predpogoji
Zaradi določene stopnje zahtevnosti in želje, da bi bila aplikacija kar najbolj uporabna in
primerna za uporabnika smo pripravili priporočila uporabniku, kdaj bi mu aplikacija olajšala
delo in skrbi:
 obvezno moramo biti lastnik mobilne naprave z nameščenim Windows Mobile™ OS,
 imeti moramo obsežen krog ljudi,
 imeti moramo vsaj nekaj dnevnih opravil, primernih za hranjenje in opozarjanje ter
 moramo biti pisno usposobljeni poznavalci delovanja in upravljanja mobilnih naprav.
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Potreben pogoj je le prvi, ostali pa so zgolj priporočilo, saj si v nasprotnem primeru ne
olajšamo in razbremenimo vsakdanjika, pač pa se le dodatno obremenimo z aplikacijo, ki jo
ne potrebujemo.
3.1.4. Uporaba XP metodologije
Pri razvoju te rešitve je potrebno upoštevati primeren metodološki pristop. Pri izbiri
najprimernejše metodologije smo se odločili za agilni pristop razvoja aplikacij. Ta temelji na
iterativnem razvoju in prepletanju zahtev z rešitvami skozi celotni razvoj. Temelji na
skupinskem delu in predlaga pogoste izdaje in prilagajanja.
Najbolj ustrezna metoda agilne metodologije je Ekstremno programiranje. Je metodologija za
razvoj programske opreme, ki je namenjena izboljšanju kakovosti aplikacije in odzivnosti na
spreminjajoče se zahteve kupcev. Kot vrsta okretnega razvoja programske opreme se zavzema
za pogosto izdajanje verzij z kratkimi razvojni cikli. Namen je izboljšati učinkovitost z
uvedbo kontrolnih točk, kjer je mogoče sprejeti nove zahteve kupcev.
Bistveno je aktivno sodelovanje naročnika in izvajalca, zato je metodologija še zlasti
primerna, saj je naročnik in izvajalec v tej nalogi isti. Prav tako bomo lahko med izdelavo
sproti dodajali uporabno funkcionalnost in razširjali podatkovno strukturo do meje, da bo
aplikacija primerno uporabna. Pri vsem tem je bilo pomembno tudi to, da ni potrebna
natančna specifikacija in obširna dokumentacija ne v začetku ne skozi razvoj. Tako smo
upoštevali tudi priporočilo metodologije in namenili nalogi štirideset ur tedensko.
Seveda pa se vseh priporočil nismo mogli držati. Težava je programiranje v parih, saj sem
nalogo izvajal sam. Tudi pri testiranju smo se morali prilagoditi. Metodologija temelji na
programskih testih. Ker tovrstnega testiranja nismo mogli uporabiti, smo pri vsaki zastavljeni
nalogi, določili ročne teste, ki služijo za preverjanje funkcionalne pravilnosti.

3.2.

Izvedba rešitve

3.2.1. Opis in začetek
Ko smo imeli prvotno nalogo jasno definirano in teste pripravljene, je bilo potrebno namestiti
razvojno okolje. Namestili smo Microsoft Visual Studio 2008 Professional Editino in izbrali
C# programski jezik. Ustvarili nov projekt za Windows Mobile platformo in začeli s
kodiranjem. Pregledali smo nekaj primerov kode mobilnih aplikacij, da smo se seznanili z
morebitnimi spremembami in priporočili v primerjavi z razvojem klasične aplikacije.
V prvi iteraciji smo izdelali okvir aplikacije, določili glavno formo in določili način ter
prikazovanje nalaganja form. Na prvo formo smo postavili delovno ploščo (ang. Panel) in
spodaj dva funkcijska gumba, ki sta v Windows Mobile™ OS določena že vnaprej. Za
funkcijo levega gumba smo določili, da nas vrne v začetni pogled (domov), kjer bo seznam
celotne vsebine. Namen desnega gumba je trenutno samo izhod iz aplikacije. V osrednjo
delovno ploščo smo dodali oznako in izpisali »Hello World«.
Opravilom je sledil test, kjer smo se seznanili z emulatorji in poskusili namestiti aplikacijo na
mobilno napravo, s čemer smo preverili tudi možne načine objavljanja in razhroščevanja.
Preverili smo časovno odzivnosti in delovanje osnovnih gumbov in razporeditev kontrol po
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zaslonu. Pri vsakem testu smo preverili delovanje na emulatorju in na mobilni napravi. V ta
namen smo uporabljali Samsungov model SHG-i900. Test je pokazal, da je razporeditev
kontrol neprilagojena. Spodnja polovica zaslona je bila prazna, vse je bilo natlačeno ob levi
rob zaslona, zato smo samo nastavili ločljivost zaslona na 240×400 in prilagodili razporeditev
gumbov.
3.2.2. Osrednji prikaz vsebine
Naloga druge iteracije je bila forma, ki vsebuje nadzorni del za prikaz celotne vsebine. Pri tem
smo se odločali med tabelo (ang. Datagrid) in seznamom (ang. List), lahko pa bi uporabili
tudi navadno funkcijo in dinamično dodajali vsebino v predviden prostor. Odločili smo se za
tabelo zaradi vključene možnosti razvrščanja, vendar samo takoj naleteli težave.
Ker smo vajeni aplikacij za osebne računalnike, se je Framework Compact17 hitro pokazal kot
precej okrnjen. Podprte so le osnove funkcionalnosti, druge možnosti oblikovanja (npr:
barvanje vrstic) pa ni mogoče. Zato smo morali najti in dopisati posebne razrede, ki opravljajo
omenjeno funkcionalnost. Podobno je bilo oblikovanje glave tabele, kjer smo najprej
poskusili oblikovati osnovno glavo. Funkcija v nadaljevanju prikazuje, kako smo povečali
velikost pisave. Več pa nam zaenkrat ni uspelo.
private void SetGridDefaultRowHeaderHeight(DataGrid dg, Font fnt) {
System.Reflection.FieldInfo fi =
dgContent.GetType().GetField("m_renderer",
BindingFlags.NonPublic |
BindingFlags.Static | BindingFlags.Instance);
Object obj = fi.GetValue(dg);
Type t = dg.GetType().Assembly.GetType(
"System.Windows.Forms.GridRenderer");
fi = t.GetField("m_fntHeader", BindingFlags.NonPublic |
BindingFlags.Static | BindingFlags.Instance);
fi.SetValue(obj, fnt); }

Ker nismo bili zadovoljni z rezultatom, smo napisati posebno kontrolo, ki je nadomestila
prvotno glavo tabele. Tu nam je uspelo nastaviti velikost pisave, višino, obarvanost ozadja,
dodali pa smo tudi simbole za ponazoritev razvrščanja. Slika 12 prikazuje razliko med
prvotno in novo glavo tabele.

Slika 12: Razlika med prvotno in novo dodano kontrolo glave
17

Microsoft. NET Compact Framework (.NET CF) je različica .NET ogroja, ki je namenjen delovanju na
Windows CE na mobilnih / vgrajenih napravah, kot so mobilni telefoni. Knjižnice so okrnjene, tako da
zavzamejo manj prostora [13].
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Povezovanje podatkov s tabelo je potrebno napisati dinamično. V nadaljevanju je del
funkcije, ki prikazuje, kako povežemo podatke in uredimo osnovno oblikovanje vrstic:
CustomSelectionColumn customColumn = new
CustomSelectionColumn(dgContent);
customColumn.Alignment = HorizontalAlignment.Center;
customColumn.Format = aFormats[i].ToString();
customColumn.HeaderText = column.ColumnName;
customColumn.MappingName = column.ColumnName;
customColumn.NullText = "";
customColumn.SelectedGradient=
new LinearGradient(Color.FromArgb(238,1,0),Color.FromArgb(8,86,3));
customColumn.SelectedTextColor = Color.White;
customColumn.Width = (int)(dgContent.Width * 24.6 / 100);
tableStyle.GridColumnStyles.Add(customColumn);

Podobno kot pri glavi tudi pri vsebini nismo bili zadovoljni s oblikovanjem. Preuredili smo
označeno vrstico in spremenili barve, da je postala bolj vpadljiva. Zamenjali smo navadne
gumbe s slikovnimi gumbi in spremenili barve ozadij, da je bilo enotno. Slika 13 prikazuje
primerjavo med osnovnim in razširjenim oblikovanjem osnovnega dela aplikacije.

Slika 13: Prikaz prvotne in nove oblike tabele seznama vsebine
3.2.3. Podatkovna baza
Preden smo se lotili testiranja druge iteracije, je bilo potrebno pripraviti tabelo za hrambo
podatkov za prikaz. Sprva smo predvideli v projektu tudi replikacijo, zato smo namestili SQL
Server 2008, ki ima pridružen SQL Server Compact. Ne glede na to, kako smo namestili SQL
Server in tvorili zbirko podatkov, pa žal nismo mogli vzpostaviti povezave v Visual Studio
okolju.
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Ker ima tudi Visual Studio dodan kompaktni SQL Server smo znotraj razvojnega okolja
modelirali in naredili zbirko podatkov. Ko je bila zbirka podatkov pripravljena za delo, smo
naredili tabelo t_Seznam, ki bo hranila ključne elemente celotne vsebine. Ta vsebuje
naslednje elemente:
 ID – ključ zapisa postavke
 Mode – tuji ključ vrste dogodka
 DateAdded – datum zapisa postavke v zbirki, avtomatično zapis GetDate()18
 DateDeleted – datum izbrisa postavke
 Subject – zadeva postavke
 DateEvent – datum postavke
 DateReminder – datum možnega opozarjanja
 Content – vsebina postavke, znakovni tip dolžine 4000 znakov
 Active – polje ki pove ali je postavka še vidna ali skrita za potrebne dnevnika
Dodali smo še tabelo, ki vsebuje vrste dogodkov t_sMode:
 ID – ključ zapisa vrste dogodka
 Name – ime vrste dogodka
 DateAdded – datum zapisa postavke v zbirki, avtomatično polje GetDate()
 DateDeleted – datum izbrisa postavke
V prvo tabelo smo dodali nekaj testnih zapisov, v drugo pa začetne štiri vrste dogodkov.
Sledil je test, ker smo preverjali povezljivost tabele z zbirko podatkov. Prikaz tega je viden na
sliki 13. Pri testu pa smo se dotaknili tudi časovne odzivnosti nalaganja vsebine, nismo pa
pozabili tudi na osnovno oblikovanje. Rezultati časovne zahtevnosti so bili v mejah
pričakovanega. Razen zagona programa, ki traja nad pet sekund, so vse ostale operacije
hitrejše od sekunde.
3.2.4. Vnosna forma
Za vpis vsebine, smo oblikovali posebno formo, ki je prilagojena za dodajanje novih zapisov
in urejanje že dodanih. Ker je forma ista, smo morali v kodi napisati logiko, da s parametri
prikazujemo ustrezen način.
Tako smo z dvojnim klikom na zapis v seznamu poklicali formo s parametrom, ki je ustrezal
ID–ju kliknjene vrstice. Na formi smo s prejetim parametrom izvedli poizvedbo v zbirki.

Dinamično smo zgradili SQL stavek in ID uporabili pri poizvedbi v zbirki:
18

Vrne trenutno časovno oznako. Ta vrednost izvira iz operacijskega sistema računalnika na katerem teče SQL
Server teče.
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SELECT a.[ID],a.[Mode],a.[Subject],a.[Content],a.[DateEvent],
a.[DateReminder], a.[Priority]
FROM [t_Seznam] a
WHERE a.[ID] = @iItemID

Vrnjene podatke je potrebno še prilagoditi pravim formatom in zapisati v prava polja na
formi, kot je to vidno na sliki 14. Za izpis različnih tipov smo napisali ustrezne funkcije. V
nadaljevanju je napisana funkcija za izpis datuma in podatkovnega tipa datum (ang.
DateTime):
public static string ToTextFromDate(object o, string sDefault)
{
//privzeta vrednost v primeru napake
string sTemp = sDefault;
try
{
if (o != null && o != DBNull.Value)
{
//pretvorba v ustrezen niz
sTemp = (Convert.ToDateTime(o)).ToString("d.M.yyyy");
}
}
catch
{
sTemp = sDefault;
}
//rerzultat funkcije
return sTemp;
}

Slika 14 prikazuje formo za popravljanje dogodka. Levi del slike predstavlja osnovno,
neoblikovano formo, desni del pa je že prilagojen celoten stil glede na oblikovanje aplikacije.

Slika 14: Primer forme za popravljanje ali dodajanje vnosa
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Pri kodiranju so se določene funkcije začele ponavljati, zato smo ustvarili nov razred
Functions(), kjer smo zbrali funkcije, ki se uporabljajo na več mestih. Trenutno so to
funkcije:
 FillMode() – za parameter prejme povezavo za bazo tipa SqlCeConnection, iz nje
prebere seznam vseh
dogodkov in jih v vrne s parametrom tipa
List<ComboBoxItem>.
 ToText() – za parameter prejme objekt, privzeto vrednosti in dolžino niza. Funkcija
poskuša pretvoriti objekt v niz, ki ga v primeru predolge vsebine skrajša na ustrezno
dolžino.
 ToNumber() – za parameter prejme objekt in privzeto vrednost. Funkcija poskuša
pretvoriti objekt v celo število; če ne uspe, vrne privzeto vrednost.
 ToDate() – za parameter prejme objekt in privzeto vrednost. Funkcija poskuša
pretvoriti objekt v tip DateTime.
 ToTextFromDate() – za parameter prejme objekt in ga poskuša pretvoriti v datumski
niz formata d.M.yyyy.
 ToByteArray()– za parameter prejme objekt in ga poskuša pretvoriti v zvok.
3.2.5. Večjezičnost
Na vsaki formi je potrebno kar nekaj besedil, oznak in poimenovanj, zato smo na vsaki formi
napisali funkcijo LoadLabels(), ki ji naloži vsa potrebna besedila. Zaradi možnosti uporabe
aplikacije v več jezikih smo dodali nov razred Dictionary(), kjer so zbrani vsi prevodi in
nizi, ki se prikazujejo v aplikaciji. Razred vsebuje funkcijo, ki glede na podan ključ in
nastavljen jezik aplikacije vrne ustrezen niz. Primer prevoda je recimo:
aDict.Add("NiZadeve@sl-SI", "Ni zadeve!");
aDict.Add("NiZadeve@en-GB", "No subject!");

Ob klicu funkcije GetDictString(string pseudo, string culture) se zgradi ključ
iz posredovanih parametrov in v razvrščeni tabeli podakov najde ustrezen prevod in vrne niz.
3.2.6. Javnost metod in parametrov
V tretji iteraciji smo dodali precej novih funkcionalnosti, zato smo morali predvidene teste
razširiti še z novimi. Test je pokazal, da moramo izpopolniti predvsem funkcije za
formatiranje. Težave so se pokazale tudi pri prenašanju parametrov med formami. To smo
rešili z novim razredom splošnih form. Ustrezno glede na potrebe vidnosti objektov med
formami, smo nastavili imenovanje objektov. Tiste, na katere se nanašamo v drugih formah
smo označili kot javne (ang. Public), ostale pa so pustili zasebne (ang. Private). Ob aktiviranju
forme se le ta shrani in tako dobimo dostop do vseh javnih parametrov in metod forme.
Del omenjenega razreda:
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public class c_Globals
{
public static f_Main MainForm;
public static c_ItemAdd AddForm;
public c_Globals(f_Main f)
{
MainForm = f;
}

Nadaljnji testi so pokazali tudi napake pri prehajanju med formami. Ko smo recimo
popravljali določen zapis in izbrali preklic sprememb, se ni pravilno naložila začetna forma.
Bilo je še nekaj drugih manjših popravkov, vendar smo brez večjih težav odpravili vse.
3.2.7. Opozarjanje
S tem smo prišli do konca prvega dela načrtovane naloge. Aplikacijo smo namestili na
mobilno napravo in jo tri dni preizkušali. Merili smo odzivnost, zapisovali možne izboljšave
in optimizacije ter sproti zapisovali predloge in napake. Nato smo določili drugi del zahtev,
pripravili načrt naloge in se ga lotili.
V četrti iteraciji smo aplikacijo nadgradili z opozarjanjem, kateremu se nismo posvečali v
prvem delu. Uporabili smo komponento Timer, ji nastavili gostoto preverjanja na vsako
minuto (kolikor je najmanjša časovna enota naše aplikacije). Funkcija tako vsako minuto
izvede poizvedbo na zbirki pri čemer, preveri zapise, ki imajo nastavljeno polje
DateReminder in ga primerja s trenutnim časom. Za trenutni čas smo uporabili vgrajeno
SQL funkcijo GetDate(). V kolikor ta vrne večji datum in čas od vpisanega v polju, se
postavka prikaže v formi za urejanje (slika 14).
Ko je postavka odprta v načinu urejanja, moramo poskrbeti, da ne bi zašli v neskončno zanko.
Zato smo za čas urejanja postavke izklopili preverjanje novih opozoril, saj bi se v nasprotnem
primeru lahko zgodil scenarij neskončnega opozarjanja. Med urejanjem postavke bi se v
naslednji časovni enoti zopet izvedlo opozarjanje in ponovno odpiranje zapisa, ki ga pravkar
urejamo.
Pri bolj intenzivni uporabi aplikacije se lahko zgodi, da imamo ob danem trenutku več kot eno
opozorilo. Podatki iz zbirke so urejeni po polju DateReminder, zato prikažemo najstarejše
opozorilo, hkrati pa preštejemo še vsa ostala in prikažemo dodatno opozorilo v vgrajeni
komponenti Notification, kjer opozorimo, da imamo še več neobdelanih opozoril v vrsti
(slika 15).

Slika 15: Prikaz obveščanja v primeru več opozoril
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3.2.8. Zajem zvočne beležke
Poleg predstavljenih načinov vnosa in urejanja dogodkov, smo dodali še snemanje zvočnih
vsebin. Namen zajema zvoka je načrtovan kot nadomestek za vnos tekstovne vnosne forme.
Tako lahko s pomočjo določenega gumba aktiviramo vnosno formo, v katero preko
vgrajenega mikrofona posnamemo trenutno misel.
En dogodek na glavni formi lahko vsebuje več zvočnih zapisov, zato je vnosna forma temu
prilagojena. Sestavljena iz treh delov, na vrhu je glava, kjer je zapisno skupno ime dogodka in
možnost nastavljanja alarma. Na sredini je seznam vseh pripadajočih zvočnih zapisov enega
dogodka. Na dnu forme pa so kontrolni in zvočni ukazi. Slika 16 prikazuje grafično podobo in
zgradbo vnosne forme.

Slika 16: Sestava iz izgled forme za vnos zvočnih zapisov
Ko prvič odpremo nov dogodek vrste zvok, se odpre forma, ki je enaka kot na sliki 16. Ponudi
generično ime zadeve (sestavljeno iz datuma) in prikaže onemogočen alarm. Ob pritisku na
sliko budilka, omogočimo funkcijo alarma in v okno se napiše časovna oznaka s 24 urnim
zamikom. To lahko tudi priredimo po svojih potrebah. V sredini med oznakama minus in plus
je seznam, kjer izberemo, katero enoto bomo povečevali ali zmanjševali. Na voljo so minute,
ure, dnevi, tedni in leta. Funkcija oznake plus je povečanje izbrane enote, oznaka minus pa
zmanjša enoto za ena. Tako lahko z uporabo prstov hitro nastavimo željen čas opozarjanja.
V sredinskem delu forme so prikazani vsi zvočni zapisi, ki pripadajo odprtemu dogodku.
Levo je izpisano, kdaj je zvočni zapis nastal (danes, včeraj, datum), na desni stani pa dolžina
posnetega zvočnega zapisa v milisekundah.
Kontrolni in zvočni ukazi služijo urejanju posameznega zvočnega zapisa. Od leve proti desni
so gumbi za snemanje, stop, predvajanje, brisanje ali onemogočanje in nazadnje še gumb za
shranjevanje. Vsi gumbi se omogočajo in onemogočajo glede na trenutni status (predvajanje,
snemanje in podobno).
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Ozadje delovanja je narejeno s pomočjo knjižnice OpenNETCF, saj ta vsebuje razrede, ki
omogočajo snemanje in predvajanje zvoka. Za hranjenje vsebine smo izdelali novo tabelo
t_VoiceNote, ki jo sestavlja pet polj:
 ID – ključ zvočnega zapisa,
 Voice – tipa slika (ang. image), ki vsebuje vsebino posnetega zvoka,
 DateAdded – datum nastanka zvočnega zapisa GetDate(),
 DateDeleted – datum brisanja zvočnega zapisa ter
 Active – oznaka ali je zapis viden ali ne
Ker se je nabralo že precej klicev za zbirko podatkov, smo v projekt dodali poseben razred
DataLayer in vanj zapisali vse funkcije in klice v povezavi s podatkovno zbirko. Namen
tega je bilo ločiti podatkovni nivo od poslovne logike in oblikovanja.
Ko nimamo časa dogodkov vpisovati, lahko sedaj preprosto posnamemo zvočni zapis. Z enim
pritiskom na določen gumb odpremo snemalnik, povemo določeno vsebino in z pritiskom na
gumb »domov« shranimo in zapremo formo. Zapise urejamo in predvajamo, ko imamo čas za
to oziroma kadar shranjeno informacijo potrebujemo.
Podobno rešitev za upravljanje zvočnih zapisov z imenom Microsoft Recite (slika 17) je
naredilo tudi podjetje Microsoft. Ta za razliko od naše omogoča tudi iskanje po zvočnem
vzorcu, da med zvočnimi vnosi po zvočnem zlogu najde ustrezne zadetke.

Slika 17: Prikaz delovanja Microsoft Recite aplikacije
3.2.9. Druge izboljšave
3.2.9.1.

Prilagoditev vnosa datuma in ure

Ločiti smo morali tudi datumski polji za čas dogodka in čas opozarjanja na dve ločeni polji.
Zaradi izkoriščenosti prostora in boljše uporabe smo ločili izmed poljem za datum s poljem za
uro. Za omenjeno funkcionalnost uporabljamo kontrolo DateTimePicker, vendar v prvem
polju prikazujemo samo datum dogodka, v drugem pa samo čas (slika 14).
Posledično se je morala spremeniti tudi funkcija za shranjevanje podatkov, saj smo morali
vrednosti obeh polj združiti v eno vrednost, kar je vidno v nadaljevanju:
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if (cbEvent.Checked)
{
//datum sestavljen iz različnih vnosnih polj
DateTime dtTemp = new DateTime(
dtpEventDate.Value.Year, dtpEventDate.Value.Month,
dtpEventDate.Value.Day, dtpEventTime.Value.Hour,
dtpEventTime.Value.Minute,dtpEventTime.Value.Second
SB.Append("[DateEvent]='" + dtTemp.ToString("s") + "'");
}

3.2.9.2.

Razvrščanje

Zaradi preglednosti smo morali dodati možnost razvrščanja zapisov v seznamu po kolonah.
Včasih potrebujemo seznam dogodkov urejen po datumih, drugič po vrsti dogodka ali čem
drugem. Od primera uporabe je odvisno, katera razvrstitev nam v danem trenutku ustreza,
zato smo dodali možnost razvrščanja Izsek kode za to funkcijo je naslednji:
//ob navadnem dotiku na Datagrid
if (e.Button == MouseButtons.Left)
{
//prebremo referenco na Datagrid
dataGrid = (DataGrid)sender;
//preberemo katera celica je bila dotaknjena
hitTest = dataGrid.HitTest(e.X, e.Y);

}

3.2.9.3.

//le v primeru da je celica iz glave
if (hitTest.Type == DataGrid.HitTestType.ColumnHeader)
{
. . .
//zaključno razvrščanje podatkov
if (dataView.Sort == columnName)
dataView.Sort = columnName + " DESC";
else
dataView.Sort = columnName;
}

Signalno opozarjanje

Opozarjanje smo poskušali razširiti tudi na zvokovno, svetlobno in vibriranje, zato smo našli
primerno knjižnico [12] OpenNETCF, ki omogoča omenjene storitve. Zaradi pomanjkanja
dokumentacije in zgledov v dokumentaciji smo se osredotočili le na vibriranje. Tako smo
funkciji za opozarjanje dodali novo funkcionalnost, ki pred prikazom opozorila pošlje mobilni
napravi signal za vklop vibriranja, hkrati pa pokaže opozorilo:
OpenNETCF.WindowsCE.Notification.Led vib =
new OpenNETCF.WindowsCE.Notification.Led();
//vklop vibriranja
vib.SetLedStatus(11, Led.LedState.On);

Takoj za tem odpre formo za urejanje postavke, še dve sekundi vzdržuje vibriranje, ki se po
skupno malo manj kot treh sekundah izklopi.
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//prikaz forme za urejanje
p0_Main.Controls.Add(o);
System.Threading.Thread.Sleep(2000);
vib.SetLedStatus(11, Led.LedState.Off);

Knjižnica je dejansko namenjena programiranju pametnih telefonov, kjer iz razreda
OpenNETCF.WindowsCE.Notification pokličemo funkcijo Vibrate. Za uporabo na
PocketPC napravah je vibriranje potrebno simulirati s klicem za upravljanje z led diodami,
kot je prikazano v zgornjem primeru kode.
3.2.10. Končno testiranje
Na koncu smo izvedli še postopek celotnega testiranja, kot smo to storili že v vmesni fazi.
Aplikacijo smo ponovno naložili na mobilno napravo in jo štiri dni uporabljali za kar je bila
namenjena. Pojavljale so se še manjše težave, pripombe in napake pa smo beležili kar v
aplikacijo, pod oznako Obveznost. Nabralo se je še kar nekaj možnih izboljšav, vendar smo se
osredotočili predvsem na tri:
 Arhiviranje podatkovne baze je potrebno v primeru nepredvidljivih dogodkov, kot so
kraja, okvara ali izguba naprave. Napisali smo kodo, ki vsak dan določenem času
prepiše datoteko DB_eTasks.sdf v arhivsko mapo poleg fizične lokacije aplikacije.
Datoteki doda predpono datuma (npr; 20090801_DB_eTasks.sdf).
 Lepši grafični vmesnik – uspelo nam je dodati še kar nekaj lepotnih popravkov.
Zamenjali smo navadne gumbe s slikovnimi gumbi, poenotili barve površin in besedil.
Uredili smo skrivanje in prekrivanje vsebine ob določenih akcijah (npr: pri zajemanju
zvoka se čez zaslon pokaže slika mikrofona in onemogoči upravljanje vseh kontrol
razen gumba za prekinitev snemanja). Zaradi časovne omejitve in ohranjanja ogrodja
aplikacije pa nismo uspeli dodati raznih animacij, prehodov in modernih
funkcionalnosti (npr: drsenje seznama od vrha do dna in podobno).
 Bližnjice pri urejanju opozorila – ko se pokaže opozorilo, nimamo vedno časa za
pregledovanje in urejanje dogodka. Zato smo na desno funkcijsko tipko naprave dodali
možnost hitre prestavitve opozorila na kasnejši čas. Slika 18 prikazuje primer uporabe.
Če izberemo Orodja in nato Preloži alarm, se odpre seznam, kjer izberemo, za
koliko časa želimo preložiti opozorilo.

Slika 18: Funkcionalnost prelaganja opozoril
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3.3.

Uporaba aplikacije

Za uporabnost aplikacije je potrebno osnovno znanje rokovanja z mobilnimi napravami in
upravljanja programov z zasloni na dotik. Na mobilno napravo se namesti aplikacija, doda se
bližnjica do aplikacije ali pa se ta doda v seznam za avtomatični zagon ob vklopu mobilne
naprave. Tako zagotovimo, da funkcija za opozarjanje deluje. Aplikacija tako teče v ozadju in
preverja ali je potrebno opozoriti na dogodek in ga prikazati na zaslonu.
Aplikacijo pa lahko zaženemo tudi ročno. Odpre se seznam vseh opravil, z dvojnim klikom na
postavko v seznamu odpremo izbran zapis v načinu za urejanje ali pa izberemo gumb za nov
vnos postavke. Ko se odpre vnosno okno imamo naslednje možnosti:
 izberemo vrsto dogodka (prednastavljena izbira je opravilo),
 izberemo zadevo opravila – ki na kratko opisuje vsebino
 iskanje po datumu dogodka – kdaj se je/bo dogodek zgodil,
 iskanje alarma dogodka – možnost, da nas aplikacija opozori na dogodek ter
 vpišemo vsebino dogodka – vpišemo vsebino pripadajočemu dogodku.
Ko vnesemo vse potrebno, lahko potrdimo ali prekličemo vnos. Poljubna izbira nas vrne na
začetni prikaz celotne vsebine, ker imamo prikazane vse dogodke, ki jih lahko poljubno
razvrščamo. Dogodke lahko izbrišemo ali pa jih samo pregledujemo (slika 19). Na dnu
aplikacije imamo statusno vrstico, ki nam prikazuje število vseh zapisov v seznamu.

Slika 19: Prikaz nekaterih funkcionalnosti aplikacije
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4. Analiza aplikacije
4.1.

Možne izboljšave

To je prva verzija aplikacije, ki služi kot izhodišče za nadgradnje. V nadaljevanju bomo
navedli še nekaj idej, ki bi jih lahko vključili v naslednji verziji.
4.1.1. Modernizacija uporabniškega vmesnika
Za atraktivnejšo uporabo aplikacije je danes pomembna tudi oblika uporabniškega vmesnika.
Ker so komponente zelo okrnjene, je tudi oblikovanje precej okrnjeno, saj je za vsako stilsko
preobrazbo potrebno precej raziskovanja in precej kode. To je bil tudi razlog, da smo vse
moderne dodatke pustili za novo verzijo. Primeri modernega uporabniškega vmesnika so
vidni na sliki 19.
O oblikovanju mobilnih aplikacij smo našli na spletu zelo malo informacij in zgledov. Ena od
možnosti je zamenjati tabelo, ki služi za centralni prikaz celotne vsebine seznamom (ang.
ListBox19). Pri tem se določi posamezen element (ang. ListItem20), ki se ga programsko
dodaja na seznam. Omenjena kontrola ima več možnosti za oblikovanje, saj se lahko uporabi
več načinov barvanja, dopiše pa se lahko tudi funkcija za razvrščanje in filtriranje. Našli smo
celo knjižnico z omenjeno kontrolo (Touch Controls Suite21 od podjetja miraByte), ki
omogoča, da se s premikom prsta animirano zvrtimo navzdol ali navzgor po seznamu, vendar
je kontrola plačljiva, stane 60$.

Slika 20: Primeri moderni uporniških vmesnikov in funkcij

19

Seznam (ang. ListBox) je komponenta za prikaz seznama predmetov.
Predmet (ang. ListItem) predstavlja podatkovni element podatkov, vezanega na seznam.
21
Touch Controls Suite je knjižnica za ustvarjanje Windows Mobile aplikacij, ki temeljijo na kompaktnem
.NET ogrodju [14].
20

38

4.1.2. Dodana funkcionalnost vrsti opravil
Nastavili smo štiri glavne vrste opravil za prikaz v seznamu: obveznost, rojstni dan, zvočni
zapis in dnevnik. Trenutno služijo razvrščanju dogodkov v kategorije. Ker smo aplikacijo šele
začeli uporabljati, nimamo obsežne količine vnesenih podatkov, posledično pa tudi ni potrebe
oziroma možnosti za njihovo nadaljnjo obdelavo. Sčasoma se bo količina vnesenih podatkov
povečala in bi jih lahko začeli obdelovati. Lahko bi recimo povezali dogodke skupaj, da bi
tvorili članke, kot na primer:


obveznost: kupi darilo za Sašota (kotni brusilnik),



obveznost: zabava za rojstni dan 14.11.2008, piknik prostor Mala Loka,



rojstni dan: Sašo 13.11.2008,



dnevnik: pripravili presenečenje zabave – ognjemet,



zvočni zapis (posnet na zabavi): novi kolega Matjaž, se ukvarja s trženjem
računalniških programov.

Vsi našteti dogodki so med seboj povezani. Med njimi bi vzpostavili povezavo in aplikacija bi
sama sestavila članek:
»Sašo je 14.11.2008 praznoval rojstni dan, na piknik prostoru Mala Loka. Za darilo sem mu
kupil kotni brusilnik in sodeloval pri presenečenju večera – ognjemeta. Spoznal Matjaža, ki se
ukvarja s trženjem računalniških programov.«
Namen člankov bi bil iskanje po zgodovini dogodkov. Izdelala bi se nova forma iskalnik,
katera bi omogočala iskanje po zgodovini dogodkov.
4.1.3. Kriptiranje podatkov
Ker imamo aplikacijo nameščeno na mobilni napravi obstaja možnost izgube podatkov ali
naprave, okvare ali kraje. V tem primeru je najditelju omogočen vpogled v zaupno vsebino,
zato bi lahko dodali avtentikacijo pri vklopu aplikacije. Prav tako bi lahko kriptirali vse
podatke v podatkovni bazi. Tako bi bila v prej omenjenih scenarijih vsebina popolnoma varna
pred nepooblaščenimi vdori.
4.1.4. Vmesnik za namizni računalnik
Prisotnost osebnega računalnika ni več vprašanje. Zato bi lahko napisali še namizno
aplikacijo, s katero bi lahko bolje in hitreje urejali in prilagajali celotno vsebino. Vse to bi
podprli tudi s sinhronizacijo zbirke podatkov in s tem tudi povečali funkcionalnost
arhiviranja. Tipičen primer uporabe bi bil naslednji: med dnevom vnašamo dogodke in
opravila, ob prihodu v pisarno ali domov pa bi imeli možnost pregleda in dopolnjevanja
vsebine na osebnem računalniku. Po končanem urejanju bi s sinhronizacijo prepisali podatke
spet nazaj na napravo.
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Slika 21: Tok dogodkov za urejanje vsebina na osebnem računalniku
4.1.5. Večja integracija z mobilno napravo in dodatnimi programi
Velikokrat pri vnosu potrebujemo razne pripomočke (računalo, pretvornik valut, tečajno listo
in podobno), zato bi lahko dodali izbirni meni, ki bi omogočal uporabo že nameščenih
programov na mobilni napravi (recimo: računalo) in dodatnih aplikacij (tečajne liste). Tako bi
lahko za vsako področje pripravili ustrezne pripomočke, ki bi še olajšali delo.
4.1.6. Optimizacija aplikacije
Pri intenzivni uporabi ali razširitvi funkcionalnosti in vsebin zbirke podatkov trčimo ob
probleme časovne zahtevnosti, zato bi morali analizirati časovne zahtevnosti in optimizirati
aplikacijo. Skrbeti bi morali, da bi aplikacija potrebovala čim manj delovnega pomnilnika in
dovolj hitro izvajala operacije. Pri razvoju in testiranju smo se omejili na 30 vnesenih
dogodkov, kar je omogočalo iskanje napak, odpravljanje teh in beleženje izboljšav. Do te
meje se je aplikacija odzivala dovolj hitro. Največ časa potrebuje aplikacija za zagon, saj se
odpira pet sekund. Razlog za dolgo nalaganje je v dodatnih knjižnicah in dostopanju do
podatkov v zbirki podatkov. Za delovanje potrebuje okoli 2 MB delovnega pomnilnika. Vse
ostale vgrajene funkcionalnosti v aplikaciji, potrebujejo manj kot eno sekundo za izvedbo.
4.1.7. Nastavitvena stran
Med razvojem se je povečevala množica različnih nastavitev. Zato bi lahko naredili
nastavitveno datoteko (recimo XML22) ali posebno tabelo v zbirki podatkov. Vsebina bi
predstavljala množico začetnih nastavitev. V naši aplikaciji bi bile lahko nastavitve:
 izbran jezik aplikacije: SL, AN
 povezovalni niz na podatkovno bazo:
"Data Source=/Program Files/eTasks/DB_eTasks.sdf"

 izvajanje opozarjanja: true / false
22

XML je okrajšava za razširljiv označevalni jezik (ang. Extensible Markup Language). Določa format za
opisovanje strukturiranih podatkov ali strukture za prenos podatkov.
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 časovni interval opozarjanja: 1 [minut]
 trajanje simbolnega opozarjanja: 2 [sekund]
 gradient označene vrstice v seznamu: (238, 141, 0)
Tako bi dosegli še večjo prilagodljivost. Trenutno je vse zapisano v kodi in je treba za vsako
spremembo prevajati kodo in ponovno namestiti aplikacijo. Še dodatno bi izboljšali
uporabnost, če bi narediti formo znotraj aplikacije, ki bi dopuščala urejanje vseh nastavitev.
Tako bi si lahko vsak uporabnik prilagodil aplikacijo po svoji meri.

4.2.

Težave pri razvoju

Pri delu smo naleteli na nekaj težav.
4.2.1. Zbirka podatkov
Kot smo že omenili je precej težav povzročila namestitev kompaktne zbirke podatkov SQL
Server. Po opisih in priporočilih sodeč je najbolje uporabljati SQL Server 2008, ki ima
integriran kompaktno verzijo. V tem primeru je enostavno ustvariti replikacijo in hraniti
arhiv, kar na SQL Serverju za arhiviranje datotek zbirke podatkov.
Vendar po vsaj desetih poskusih nismo uspeli vzpostaviti povezave na zbirko podatkov z
aplikacijo. Zaradi večkratne namestitve in odstranitve vseh verzij SQL Serverja je bila
potrebna celo ponovna namestitev sistema na računalnik, saj se namestitve SQL Serverja ne
da popolnoma odstraniti iz računalnika. Poskusili smo tudi z starejšo verzijo SQL Server
2005, kjer naj ne bi bilo težav, vendar je bila zgodba enaka. Primer napake je bila:
»Error: An unhandled exception of type
'System.Data.SqlServerCe.SqlCeException'
occurred in System.Data.SqlServerCe.dll«

Noben povezovalni niz ni uspešno povezal baze z aplikacijo. Poskusili smo več možnih
načinov in oblik povezovalnega niza, vendar povezave nismo uspeli vzpostaviti.
Po iskanju in prebiranju člankov in forumov smo našli namig, naj uporabimo že vgrajen
kompaktni SQL Server v Visual Studiu. Od tu naprej ni bilo več težav, povezljivost deluje
brezhibno. Na začetni formi je zapisan povezovalni niz, ki se prenaša po celotni aplikaciji,
kjerkoli se potrebuje. Načrtovanje in izdelava podatkovne strukture je ves čas poteklo v
Visual Studiu.
4.2.2. Oblikovanje vmesnika
Že takoj ob začetku kodiranja smo opazili, da je možnost oblikovanja uporabniškega
vmesnika okrnjena, nekje celo onemogočena. Tako ni možno poljubno oblikovati in
prilagajati barv, velikosti in drugih oblikovalskih lastnosti. Pri iskanju raznih virov, knjižnic
in usmeritev smo našli zelo malo uporabnega gradiva.
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Največ težav smo imeli z oblikovanjem centralne table, saj ta nudi le osnovne možnosti
oblikovanja: le velikost in barvo pisave ter barva ozadja. Kakršnokoli dodatno oblikovanje
smo morali programsko izvesti sami (npr: označevanje izbrane vrstice, glavo tabele).
4.2.3. Razširjenost uporabe
Kljub dejstvu, da je programiranje mobilnih aplikacij mogoče že nekaj let, žal ni zaznati večje
razširjenosti. Tako najdemo zelo malo primerov na spletu, pa še ti so običajno opisani
pavšalno brez primerov uporabe. V primerjavi z programiranjem za .NET in namiznimi
aplikacijami je pomoči zanemarljivo malo.
4.2.4. Motiviranost
Na začetku so bili cilji in motivacija veliki. Ko pregledamo nekaj primerov in skušamo k tem
dodati svoje ideje, upoštevamo izkušnje v programiranju v Microsoftovih orodjih so
pričakovanja velika. Ob kodiranju pa spoznamo, da brez večjih vlaganj in nakupov licenc za
dodatne komponente ne moremo uresničiti načrtovanega, razen če se sami ne lotimo
dopolnjevanja ogrodja aplikacije. Posledično nam je motivacija precej upadla, saj je bilo za
vsako enostavno prilagoditev potrebnega precej truda, raziskovanja in porabe časa. Kot
prikazuje slika 21 je kljub dobri ideji oziroma zasnovi projekta motivacija ključni dejavnik
uspeha.

Slika 22: Prikaz primera ohranitve motiviranosti na poti
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5. Sklepne ugotovitve
V sklopu diplomske naloge smo izdelali aplikacijo »eRokovnik«, ki je namenjena uporabi na
mobilnih napravah. Aplikacija služi hranjenju in opozarjanju obveznosti, rojstne dneve in
drugih dogodkov, ki so nam pomembni in nanje ne smemo pozabiti.
Zahvaljujoč knjižnici OpenNETCF smo uspešno izpolnili vse zastavljene cilje. Med najbolj
pomembnimi bi izpostavili enostaven, a hkrati celosten snemalnik govora. Z njim lahko
pisanje vsebine nadomestimo s snemanjem, obenem pa je tako kot v tekstovnem načinu
omogočeno nastavljati opozorila, kar je pomembna funkcionalnost aplikacije. Z nastavljenimi
datumi nas aplikacija opozori na določene obveznosti. Relativno uspešni smo bili tudi pri
oblikovanju uporabniškega vmesnika, saj smo z zamenjavo navadnih gumbov z novimi
slikovnimi gumbi ustvarili modern stil.
Med razvojem se je pokazalo nekaj težav, za katere smo porabili precej časa, da smo jih rešili
ali pa obšli. Na izbiro programskega jezika in razvojnega okolja so vplivale izkušnje in
razširjenost razvojnega okolja. Na začetku smo izhajali iz relativno skromnih zahtev, zato pa
so se med razvojem pojavljale nove ideje in izboljšave. Način razvoja je bil skladen z
metodologijo XP, ki je za to nalogo tudi najbolj ustrezna. Vendar smo jo morali nekoliko
prilagoditi, saj je bil naročnik in izvajalec isti, prilagajanja so bila potrebna tudi zaradi
pomanjkanja virov, predvsem časa.
Navkljub večletnim izkušnjam s programiranjem in načrtovanjem aplikacij smo v času pisanja
diplomske naloge še razširili znanje, predvsem na področju metodologij in programiranju
mobilnih naprav. Bolj podrobno smo spoznali pomen in vrste replikacije način delovanja
kompaktne zbirke podatkov in dojeli razliko med okrnjenim in polnim razvojnim okoljem.
Pokazalo se je, da je razvoj mobilnih aplikacij še v začetku svoje življenjske dobe. Nove
telefonske storitve na tem področju pa že kažejo svetlo prihodnost, kar kaže tudi porast
uporabe in razširjenosti mobilnih naprav.
Vsebina diplomske naloge je za današnje čase primerna in zanimiva, še zlasti zato, ker se
programiranje mobilnih aplikacij šele razvija. Naša rešitev je glede naomejen čas idealen
začetek, z omenjenimi razširitvami pa bi postala gotovo tudi komercialno zanimiva za širši
krog uporabnikov.
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