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Organizacyjne aplikacje mobilne jako �ródło informacji

Wprowadzenie 

W ci
gu kilku ostatnich lat zaobserwowano znacz
cy wzrost liczby urz
-

dze� mobilnych. Obecnie urz
dzenia te zast�puj
 papierowe kalendarze, notesy 

czy ksi
�ki. Szybki dost�p do danych, informacji jest niekiedy konieczny, po-

zwala efektywnie wykorzysta� czas, co w przypadku studentów jest bardzo 

istotne. Tak
 potrzeb� zaobserwowano przy wyszukiwaniu informacji zwi
za-

nych z tokiem studiów na Wydziale Matematyczno-Przyrodnicznym Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego. Rozwi
zaniem problemu utrudnionego dost�pu do danych 

z poziomu smartphone’a b
d� tabletu było przygotowanie dedykowanego pro-

gramu na urz
dzenie mobilne, w którym zostały zebrane niezb�dne informacje, 

wa�ne zarówno z punktu widzenia studenta, jak i pracownika naukowego  

Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tym celu stworzono aplikacj� pazUR, czyli 

„Podr�czny Almanach Z Uniwersytetu Rzeszowskiego”. 

1. Interfejs aplikacji „pazUR” 
Budowa interfejsu aplikacji została poprzedzona sonda�em wykonanym 

w�ród studentów dotycz
cym ich oczekiwa� zwi
zanych z tworzon
 aplikacj


na urz
dzenia mobilne. Obecnie, w kwestii projektowania interfejsu, zaleca si�

stosowanie odpowiednich wzorców. Wyró�nia si� kilka podstawowych wzor-

ców [Neil, Mobile Design…], takich jak siatka, lista wypunktowana czy zakład-

ki. Po�ród tych wzorców wybrano układ z wykorzystaniem zakładek, poniewa�

przyszły u�ytkownik aplikacji od razu b�dzie miał dost�p do po�
danych tre�ci – 

nie b�dzie musiał szuka� konkretnych funkcjonalno�ci w g
szczu ikon, a dodat-

kowo, dzi�ki takiemu rozwi
zaniu, programista-deweloper dostaje wi�cej prze-

strzeni, któr
 mo�e wykorzysta� na umieszczenie poszczególnych funkcjonalno-

�ci. Minusem takiego rozwi
zania jest ograniczona liczba zakładek, jaka mo�e 

by� wprowadzona do aplikacji – ka�dy kolejny przycisk zmniejsza obszar, 

w który u�ytkownik powinien klikn
�, je�eli chce si� przenie�� do dalszej funk-

cjonalno�ci. Przy projektowaniu aplikacji pod urz
dzenia z systemem operacyj-

nym Android nale�ało dodatkowo trzyma� si� odpowiednich wzorców projek-

towania interfejsu zalecanych przez Google [http://developer.android.com/de-

sign/patterns/index.html]. W swojej dokumentacji – Android sugeruje u�ywanie 
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tak zwanego action bar – jest to swoisty nagłówek aplikacji znajduj
cy si� w jej 

górnej cz��ci, który pozwala j
 zidentyfikowa� u�ytkownikowi (poprzez logotyp 

oraz nazw� aplikacji) oraz wspomaga jej nawigacj� poprzez umieszczenie do-

datkowych odno�ników. Maj
c na uwadze wskazówki zamieszczone w doku-

mentacji, zaprojektowano wst�pny wygl
d interfejsu aplikacji. Wprowadzony 

został nagłówek, główna zawarto�� aplikacji oraz menu z zakładkami. 

2. Wybór technologii tworzenia aplikacji 
Wi�kszo�� obecnie powstaj
cych aplikacji mobilnych jest oparta w głównej 

mierze na j�zyku programowania obiektowego, jakim jest Java. Jednak 

w przypadku tworzenia aplikacji pazUR wykorzystano takie j�zyki, jak HTML, 

CSS oraz JavaScript. Mo�e si� wydawa�, �e te trzy technologie maj
 niewiele 

wspólnego z tworzeniem aplikacji mobilnych, jednak dzi�ki dodatkowym, ze-

wn�trznym bibliotekom mog
 sta� si� równie pot��nym narz�dziem co sam 

j�zyk Java. Co wi�cej, wykorzystuj
c JavaScript, mo�na łatwiej i pro�ciej two-

rzy� skrypty, które zostan
 wykorzystane w aplikacji. 

Aplikacja oparta na technologiach internetowych (webowych) ma wi�cej za-

let ani�eli aplikacja napisana w j�zyku Java. Przykładowo, aktualizacja aplikacji 

o nowe dane lub zmian� istniej
cych mo�e odbywa� si� poprzez zmian� pliku 

po stronie serwera – u�ytkownik potrzebuje tylko dost�pu do Internetu w celu 

ich aktualizacji. W przypadku aplikacji wykorzystuj
cej j�zyk Java wi
załoby 

si� to z ponownym kompilowaniem całej aplikacji oraz zmuszeniem u�ytkowni-

ka do kolejnej instalacji. 

Niestety, samo wykorzystanie wspomnianych trzech j�zyków nie udost�pni 

takich funkcjonalno�ci urz
dzenia jak przechwytywanie obrazu z kamery czy 

mo�liwo�ci wykorzystania akcelerometru. Co wi�cej, aby móc korzysta� z takiej 

aplikacji, konieczne jest poł
czenie z Internetem, poniewa� sama aplikacja znajdu-

je si� na zewn�trznym serwerze, a nie w pami�ci telefonu. Istnieje jednak sposób, 

aby taka aplikacja (która jest nazywana aplikacj
 webow
, wła�nie ze wzgl�du na 

du�e wykorzystanie j�zyków internetowych) stała si� aplikacj
 natywn
, czyli 

wykorzystuj
c
 wszystkie mo�liwo�ci urz
dzenia mobilnego. W tym celu został 

stworzony szkielet aplikacji (z ang. framework) o nazwie PhoneGap. 

Framework PhoneGap został pierwotnie stworzony przez firm� Nitobi 

(obecnie Adobe Systems) w 2009 r. Oprogramowanie to jest ł
cznikiem pomi�-

dzy aplikacjami internetowymi a mo�liwo�ciami, jakie daj
 nam urz
dzenia 

mobilne [Stark, Jepson 2012]. PhoneGap zawiera szkielety projektów aplikacji 

natywnych dla poszczególnych platform mobilnych, przy czym tworzone pro-

jekty s
 aplikacjami webowymi z podwy�szonym poziomem uprawnie�. Ozna-

cza to, �e dzi�ki wykorzystaniu tego narz�dzia z poziomu JavaScriptu istnieje 

mo�liwo�� otrzymania dost�pu do takich funkcji telefonu, jak akcelerometr, 

kamera, gło�nik czy inne. Aplikacja utworzona z pomoc
 HTML, CSS i Java-

Script jest w pewien sposób „opakowywana” w natywn
 aplikacj� – ale i nie 
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tylko. Framework w du�ej mierze bazuje na platformie programistycznej Apa-

che Cordova [http://cordova.apache.org], jednak�e dodatkowo PhoneGap daje 

mo�liwo�� kompilowania aplikacji na inne platformy mobilne, takie jak iOS czy 

Bada w chmurze, czyli na serwerach firmy Adobe. 

3. Tworzenie aplikacji 
Bazuj
c na wygenerowanym, podstawowym projekcie, przyst
piono do two-

rzenia wła�ciwego kodu aplikacji pazUR. Najwa�niejszymi plikami w wygene-

rowanym projekcie s
 pliki znajduj
ce si� w katalogu /www oraz w katalogach 

jemu podrz�dnych. Główny szkielet aplikacji znajdował si� w pliku index.html. 

W celu usprawnienia pracy przy pisaniu aplikacji został wykorzystany wcze�niej 

wspomniany framework jQuery Mobile. Aby mo�na było z niego korzysta�  

w aplikacji, nale�ało go pobra� go ze strony http://jquerymobile.com/download 

– na dzie� 20 grudnia 2012 r. najnowsz
 wersj
 była wersja 1.4.0. Do działania 

niezb�dne były biblioteki JavaScript w wersji zminimalizowanej, czyli takiej, 

której wielko�� jest znacz
co ograniczona – w tym przypadku wybrano plik 

jquery.mobile-1.4.0.min.js. Do poprawnego wy�wietlania elementów niezb�dny 

był podstawowy arkusz styli, równie� w wersji zminimalizowanej, ale z zaim-

plementowanym domy�lnym, podstawowym wygl
dem – w tym celu wybrano 

plik jquery.mobile-1.4.0.min.css. 

Sama biblioteka jQuery Mobile mogłaby działa� bez podstawy, jak
 jest biblio-

teka jQuery. Główn
 bibliotek� pobrano ze strony http://jquery.com/download, jed-

nak nale�ało zwróci� uwag�, �e nie mogła to by� najnowsza wersja. Biblioteka 

jQuery Mobile jest tworzona w oparciu o poprzednie, stabilniejsze wydania 

głównej biblioteki jQuery, przez co nie jest kompatybilna z najnowsz
 wersj


tej�e. W przypadku wersji 1.4.0 jQuery Mobile bazowa biblioteka jQuery po-

winna by� w wersji 1.9.1 – tak
 te� pobrano, oczywi�cie równie� w wersji zmi-

nimalizowanej w celu jak najwi�kszej optymalizacji aplikacji (plik o nazwie 

jquery-1.9.1.min.js). 

Pobrane skrypty (jquery.mobile-1.4.0.min.js oraz jquery-1.9.1.min.js) 

umieszczono w katalogu /js stworzonej aplikacji, natomiast arkusz styli jqu-

ery.mobile-1.4.0.min.css w folderze /css. Bazuj
c na tak przygotowanym kodzie, 

stworzono drugi plik HTML z tak
 sam
 struktur
, jednak�e z inn
 nazw
 pliku 

– help.html. W tym pliku zostanie umieszczona krótka instrukcja, jak powinno 

obsługiwa� si� aplikacj�. Po wst�pnym przygotowaniu plików index.html oraz 

help.html podj�to przygotowania pliku index.css, który odpowiada za wygl
d 

aplikacji. W zwi
zku z tym, �e w aplikacji wykorzystano zewn�trzn
 bibliotek�, 

która stworzyła odpowiedni wygl
d interfejsu, zawarto�� tego pliku usuni�to – 

jednak�e sam plik zachowano, gdy� był on potrzebny do stylowania elementów, 

które zostały umieszczone w pliku index.html. Gdy powy�sze pliki zostały ju�

odpowiednio przygotowane, zacz�to tworzy� kolejne strony aplikacji, pocz
w-

szy od pliku index.html. Zgodnie z zaprojektowanym interfejsem po aplikacji 
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u�ytkownik b�dzie poruszał si� za pomoc
 kart-zakładek. Dzi�ki zastosowaniu 

frameworka jQuery Mobile stworzenie takiego interfejsu opierało si� na stwo-

rzeniu bloków <div> o odpowiednich atrybutach i identyfikatorach. Rys. 1 

przedstawia finalny wygl
d nagłówka i menu zakładkowego aplikacji. 

Rys. 1. Nagłówek i menu zakładkowe aplikacji pazur 
.ródło: opracowanie własne. 

4. Skrypt obliczaj�cy bie��cy tydzie� zaj�� na uczelni 
Organizacja roku akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim przewidu-

je podział tygodni nauki na tygodnie nieparzyste (oznaczane na planach zaj��

jako 1/3) oraz na tygodnie parzyste (oznaczane jako 2/4). Parzysto�� b
d� niepa-

rzysto�� okre�la si� na podstawie numeru tygodnia w roku. Przykładowo, ty-

dzie� zawieraj
cy dni 16–22 grudnia 2013 r. b�dzie tygodniem nieparzystym, 

gdy� jest to 51 tydzie� roku. Na podstawie tych informacji została stworzona 

funkcja prezentuj
ca aktualny tydzie� nauki na Uniwersytecie Rzeszowskim  

w oparciu o j�zyk JavaScript (rys. 2). 

Rys. 2. Wy�wietlenie parzysto�ci tygodnia 

.ródło: opracowanie własne.
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5. Lista nauczycieli wraz z informacj� o godzinach konsultacji 
Kolejn
 funkcj
, któr
 nale�ało wprowadzi� w aplikacji, to mo�liwo��

sprawdzenia godzin konsultacji nauczycieli akademickich prowadz
cych zaj�cia 

wraz z danymi kontaktowymi do nauczyciela w postaci adresu e-mail wraz 

z numerem telefonu do jego gabinetu. Nale�y równie� wspomnie�, �e tworzona 

lista b�dzie przechowywana na zewn�trznym serwerze, aby mo�na j
 było łatwo 

aktualizowa� – zamiast aktualizowania całej aplikacji, aktualizowany jest jeden 

plik na serwerze – przy�piesza to znacznie cały proces dostarczenia nowych 

danych (rys. 3). 

Rys. 3. Informacje na temat wybranego nauczyciela 
.ródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Prezentowana aplikacja oprócz pokazanych mo�liwo�ci posiada jeszcze 

wiele innych, np.: zakładka z podstawowymi informacjami dotycz
cymi władz 

Wydziału Matematyczno Przyrodniczego, system automatycznych powiadomie�

studentów np. o godzinach rektorskich itp. Został równie� opracowany przy-

st�pny system pomocy w u�ytkowaniu niniejszej aplikacji. Dzi�ki takiej aplika-

cji studenci mog
 w prosty i nowoczesny sposób uzyska� dost�p do interesuj
-

cych ich danych za pomoc
 urz
dzenia mobilnego, takiego jak smartphone czy 

tablet. Co wi�cej, przy wykorzystaniu programu pazUR znacz
co poprawił si�

czas wyszukiwania konkretnych informacji, na przykład godzin konsultacji na-

uczycieli akademickich czy komunikatu dotycz
cego bie�
cego dnia tygodnia. 

Potwierdza to tez�, �e w dobie tak ogromnej ekspansji urz
dze� mobilnych ko-
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rzystnie z takich pomocy jest bardzo sprzyjaj
ce w poprawnym oraz prawidło-

wym zorganizowaniu toku studiów. Aplikacja zaprezentowana w artykule ma 

charakter rozwojowy i dzi�ki technologii PhoneGap mo�liwe jest stworzenie 

aplikacji na inne platformy mobilne, takie jak Windows Phone czy Apple iOS, 

które powoli zwi�kszaj
 swój udział w rynku urz
dze� mobilnych. Warto rów-

nie� wspomnie�, �e taka aplikacja, która jest dedykowana dla konkretnej uczelni 

wy�szej, jest pewnym wyró�nikiem, który podkre�la jej rozwój oraz nowocze-

sno��. 
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Streszczenie 
W artykule przedstawiono aplikacj� mobiln
 przeznaczon
 dla studentów 

oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W celu zapro-

jektowania i stworzenia prezentowanej aplikacji wykorzystano takie technolo-

gie, jak HTML, CSS oraz JavaScript wraz z wykorzystaniem bibliotek Phone-

Gap, jQuery oraz jQuery Mobile. 

Słowa kluczowe: Aplikacja mobilna, Android, technologie internetowe, PhoneGap. 

Mobile application – Rzeszow University guide 

Abstract  
Aim of this article was to create mobile application dedicated to students 

and teachers of Rzeszow University. For this propouse was used technologies 

like HTML, CSS and JavaScript with additional libraries: PhoneGap, jQuery and 

jQuery Mobile. 

Key words: mobile application, Android, Internet technology, PhoneGap. 


