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Anotace 
 

Diplomová práce pojednává o návrhu aplikace pro marketingový průzkum za 
pomoci vývojového prostředí od firmy Ericsson s využití služeb IMS a SIP. Práce 
rozebírá možnosti použitého programovacího jazyka Java, PHP, databázového systému 
MySQL, jazyka XML a zpráv SIP. Hlavní náplní práce bylo vytvoření dvojice aplikací 
server - klient, zabývajících se marketingovým průzkumem, tj. odesílání dotazníků 
klientům na mobilní zařízení a jejich zpětné přijetí serverem, který umožňuje vytvoření 
statistik ze získaných dat. Ankety není nutné přijímat všechny, je možné vybrat 
kategorii, nebo i více kategorií a nechat si zasílat jen označené ankety. Výsledky ankety 
se zobrazí v přehledné tabulce v konzolovém okně serveru. Pro ukládání databáze anket 
byl použit jazyk XML. Použité technologie a metody jsou v práci podrobně popsány. 
Součástí práce je i modul pro vytváření databáze otázek, který je vytvořen v 
programovacím jazyku PHP. Jako databázový server je použito MySQL. Výstupem 
aplikace je XML soubor, který je možné použít jako vstup IMS serveru. Výsledky práce 
jsou demonstrovány obrázky vytvořených během testování aplikace. 
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Abstract 
 

This master's thesis describes suggestion of an application designed for 
marketing research utilizing development environment of Ericsson company using 
services IMS and SIP. The essay examines the options offered by programming 
languages Java, PHP, of the database system MySQL, language XML and SIP 
messages. A creation of a server - client pair of applications used for marketing research 
was the main focus of this paper was. These applications can be used for distribution of 
questionnaires and their subsequent collection by the server, which allows for an output 
of statistics based on the acquired data. It is not necessary to work with all the 
applications, it is possible to filter based on one or more categories and only have the 
selected questionnaires sent. The questionnaire results will be shown in a form of 
straightforward table in the server’s console window. The XML language has been 
selected for the storing the questionnaires. All technologies and methods used are 
described within the essay. An integral part of the module is also the creation of a 
database of questions, which has been created in the PHP programming language. 
MySQL has been used as a database server. The application output is an XML file, 
which can be used as an input for an IMS server. The results of this thesis are 
demonstrated using screenshots taken during the application testing.   
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1 Úvod 
 

V dnešnej dobe je komunikácia pomocou mobilných zariadení jednou 
z hlavných foriem komunikácie vôbec. Jedná sa o fenomén, ktorý sme si donedávna 
nedokázali ani predstaviť a ktorý napomáha rýchlejšiemu a pohodlnejšiemu 
odovzdávaniu a prijímaniu informácií, či spracovaniu dát. Aj preto sa čoraz viac 
vyvíjajú programy práve pre tieto zariadenia. Rýchlosť procesorov a pamäť obsiahnutá 
v mobilných zariadeniach nie je porovnateľná s klasickými PC, avšak dosiahla úroveň, 
keď si mobilné zariadenia poradia s neľahkými aplikáciami ako napríklad pripojenie na 
internet, prezeranie obrázkov, prehrávanie hudby či dokonca videa.  

Diplomová práca pojednáva o aplikácii práve pre takéto zariadenia. Ide 
o aplikáciu na prieskum trhu s podporou SIP/SMS typu klient – server, kde server 
posiela užívateľom dotazníky priamo na ich mobilné zariadenia, klient daný dotazník 
vyplní a pošle späť na server. Server dotazník spracuje a vypracuje výslednú štatistiku 
ankety. 

Pri prieskume  trhu je potrebné získať dostatočne veľkú vzorku názorov, 
podnetov a poznatkov, a to v krátkom čase. Preto je nutné klásť otázky na cieľovú 
skupinu, aby zadávateľ čo najrýchlejšie získal spätnú väzbu (cez PC / telefón). Existuje 
možnosť výberu užívateľov podľa oblasti záujmu. Výhodou je, že aj respondenti sú 
finančne zainteresovaní na  podiele na zisku.  

Užívatelia neprejavujú záujem o dotazníky, ak ich dostávajú v nevyhovujúcom 
čase alebo mimo oblasti ich záujmu. Táto služba umožňuje užívateľovi špecifikovať, 
ktoré témy sú pre neho významné. Bude kontaktovaný iba v prípade, že sa chce aktívne 
podieľať na projekte. Môže sa zaoberať otázkami vtedy, ak má čas tak urobiť. 

Koncoví užívatelia nemajú žiaden finančný prospech za účasť v súčasných 
spoločných dotazníkoch, preto často ani kvalita odpovedí nezodpovedá skutočnosti. 
Vďaka dotazníkom pomocou IMS môžu koncoví užívatelia získať podiel na zisku, a sú 
viac motivovaní pre zodpovednejšie a kvalitnejšie zodpovedanie otázok. 

Výskumní pracovníci nemajú možnosť rýchleho, automatického spôsobu 
distribúcie dotazníkov. Musia nájsť svoju cieľovú skupinu sami. Pomocou IMS môže 
byť dotazník pripravený a distribuovaný automaticky. Aj prehodnotenie výsledkov 
môže prísť automaticky, bez účasti človeka. Táto cieľová skupina sa bude skladať z 
užívateľov presnej oblasti záujmu, výber cieľovej skupiny sa bude uskutočňovať 
automaticky.  

Koncový užívateľ sa podieľa na prieskume a získa podiel na zisku. Má možnosť 
zapojiť sa do spoločnej diskusie a často pre presadenie svojho názoru to aj urobí. 
Výskumník ma zase jednoduchú distribúciu, automatizovaný proces, cieľová skupina 
môže byť vybraná pomocou špecifických parametrov na cieľovú skupinu.  

Aplikácia je vyvinutá vo vývojom prostredí Eclipse s pomocou SDS od firmy 
Ericsson a aplikačného serveru GlassFish od firmy Sun Microsystems. 
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2 Teória 

2.1 IMS – IP multimedia subsystem 
 

IP multimedia subsystem (IMS) zlučuje internetové technológie s pevným aj 
mobilným telefónnym svetom, používajúc čistú IP infraštruktúru. Systémy IMS 
umožňujú nasadiť operátorom rôzne služby, ktoré doteraz boli poskytované len v rámci 
Internetu. 
 

IP multimediálny subsystém je súbor špecifikácií, ktoré opisuje architektúru pre 
implementovanie IP telefónie a multimediálnych služieb. IMS definuje rámec a 
kompletnú architektúru, ktorá umožňuje konvergenciu hlasu, videa, dátovej a mobilnej 
siete cez technológiu založenú na IP infraštruktúre. Zapĺňa medzeru medzi dvoma 
najúspešnejšími komunikačnými vzormi - mobilnou a internetovou technológiou. To je 
vízia pre IMS - poskytovať mobilný prístup ku všetkým službám, ktoré ponúka internet. 

2.1.1 História 

IMS bola pôvodne definovaná v projekte 3GPP, čo je dohoda o spolupráci medzi 
niekoľkými telekomunikačnými normalizačnými orgánmi, ako súčasť ich 
štandardizácie na podporu GSM sietí a evolúcie rádiových technológií. IMS bola 
prvýkrát zavedená v 3GPP verzia 5, kde  ako hlavný protokol pre IMS bol zvolený 
(SIP). Ďalej bol vylepšený vo verziách 6 a 7, aby zahŕňal ďalšie funkcie, ako sú 
prítomnosť a vedenie skupiny, vzájomná spolupráca s bezdrôtovou sieťou LAN a 
systémy založené na CS, a pevný vysokorýchlostný prístup. 

3GPP2 tiež štandardizuje svoje vlastné IMS. 3GPP2 sa zrodil, aby rozvinul 
mobilné rádiové telekomunikačné systémy do systémov tretej generácie v Severnej 
Amerike a Ázii. Pôvodná verzia 3GPP2 špecifikácie IMS do značnej miery preberá 
špecifikácie od 3GPP verzie 5. Obe IMS siete sú dosť podobné, ale nie úplne rovnaké. 
3GPP2 pridáva vhodné úpravy pre svoje špecifické potreby. Napriek tomu, účel oboch 
organizácií je zabezpečiť IMS aplikácie, ktoré budú pracovať dôsledne medzi rôznymi 
sieťovými infraštruktúrami. 
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2.1.2 Výhody 

Pri myšlienke ponúkať služby internetu ako je prístup k webu, e-mail alebo 
instant messaging prostredníctvom mobilnej technológie všade, vznikol IMS. Výhodou 
IMS je, že pracuje na už existujúcich infraštruktúrach mobilnej siete. Jeho ďalšie 
výhody môžu byť demonštrované v nasledujúcich štyroch aspektoch. 

IMS poskytuje spoločnú platformu pre zníženie času zavedenia služby na trh pre nové 
multimediálne služby: 

Jeden z najväčších problémov dnešnej komunikačnej siete je zlepšiť dlhý a 
drahý proces pre vytvorenie novej služby. Poskytovatelia služieb preto hľadajú spôsoby, 
ako skrátiť čas zavedenia služby na trh pre nové multimediálne služby. IMS tento 
problém rieši tým, že poskytuje štandardizovanú platformu a opätovne použiteľné 
komponenty. Štandardizované rozhranie a funkcie, ktoré poskytuje infraštruktúra IMS 
umožňuje poskytovateľom služieb ľahko prijímať služby vytvorené tretími stranami a 
vytvoriť službu, ktorá sa efektívne integruje s  mnohými službami. Okrem toho služba 
už nie je poskytovaná iba jedným poskytovateľom; služby môže poskytovať akýkoľvek 
poskytovateľ, ktorý implementuje štandardizované rozhrania. IMS umožňuje 
poskytovateľom, aby si zvolili najefektívnejší spôsob zavádzania nových služieb. 

  
IMS poskytuje multimediálne služby s podporou QoS: 

Hoci sa dramaticky zvýšila šírka pásma pre 3G mobilné siete, ktoré poskytujú 
omnoho rýchlejší a spoľahlivejší prístup k internetu, neexistujú žiadne záruky týkajúce 
sa kvality služieb. 3G siete ponúkajú to, čo je známe ako „best effort“, čo znamená, že 
sieť sa bude snažiť čo najlepšie zabezpečiť požadovanú šírku pásma, ale neexistuje 
žiadna záruka, že zostanú na rovnakej úrovni. Šírka pásma konkrétneho spojenia sa 
môže podstatne líšiť v priebehu prenosu. V snahe vyriešiť tento problém, boli vyvinuté 
mechanizmy QoS s cieľom poskytnúť isté záruky na šírku pásma siete v priebehu 
prenosu namiesto tzv. "best effort". IMS špecifikuje možnosti kvality služieb v rámci IP 
siete a využíva mechanizmus QoS, ktorý by zlepšil a zaručil kvalitu prenosu. 

 
IMS umožňuje operátorom vhodne účtovať multimediálne relácie: 

Počas videokonferencie cez mobilnú sieť 3G je zvyčajne prenesený veľký objem 
dát, ktorý sa skladá z audia a videa. To je zvyčajne drahšie, pretože operátor si 
všeobecne účtuje poplatok podľa počtu prenesených bytov. Na druhej strane, ak je 
prevádzkovateľ ochotný poskytnúť iný systém spoplatnenia, založený na skutočnom 
type služby, môže to byť prínosom pre užívateľa. Výhodou IMS je, že poskytuje 
informácie o type služby, a tak umožňuje prevádzkovateľom zistiť, ako účtovať 
poplatky užívateľom podľa druhu služieb, t.j. môžu si vybrať: účtovať užívateľovi počet 
prenesených bytov, trvanie služby alebo vytvoriť akýkoľvek nový typ spoplatňovania.  
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IMS umožňuje prístup ku všetkým službám bez ohľadu na užívateľovu polohu: 

Typický a obzvlášť zložitý problém pri práci s mobilnými technológiami spočíva 
v tom, že niektoré služby nebudú k dispozícii, ak je používateľ roamingu v inej krajine. 
IMS používa internetové technológie a protokoly s cieľom umožniť používateľom, aby 
sa mohli pohybovať v rozličných krajinách a ešte stále boli schopní využívať všetky 
služby, akoby boli z ich domovskej siete. 

2.1.3 Architektúra 

Architektúra IMS podporuje širokú škálu služieb, ktoré sú založené na protokole 
SIP. Ako môžete vidieť z obr. 1 nižšie, architektúra IMS poskytuje multimediálne 
služby, ktoré môžu byť prístupné užívateľom z rôznych zariadení cez IP sieť alebo 
tradičný telefónny systém. Základnú architektúru siete možno rozdeliť do troch vrstiev 
(Device Layer, Transport Layer a Control Layer) + vrstva služieb. 

Device Layer 

IMS architektúra poskytuje pre užívateľa celý rad možností na výber koncového 
zariadenia. IMS zariadenia, ako sú počítače, mobilné telefóny, PDA a digitálne telefóny 
sú schopné sa pripojiť k IMS infraštruktúre prostredníctvom siete. Ostatné typy 
zariadení, ako sú tradičné analógové telefóny i napriek tomu, že nie sú schopné sa 
pripojiť k IP sieti priamo, sú schopné nadviazať spojenie s týmito zariadeniami cez 
PSTN bránu. 

Transport Layer 

Transportná vrstva je zodpovedná za začatie a ukončenie relácie SIP a poskytuje 
konverziu dát prenášaných medzi analógovými / digitálnymi formátmi a formátmi IP 
paketov. IMS zariadenie sa na IP sieť pripája v transportnej vrstve pomocou rôznych 
prenosových médií, vrátane WiFi, DSL, káblové pripojenie, SIP, GPRS a WCDMA. 
Navyše transportná vrstva umožňuje IMS zariadeniam volať a prijímať hovory do a zo 
siete PSTN alebo inej siete s prepájaním obvodov cez PSTN bránu.  

Control Layer 

CSCF, čo je všeobecný názov, ktorý odkazuje na SIP server alebo proxy, je 
jedným z kľúčových prvkov v kontrolnej vrstve. CSCF ovláda registráciu koncových 
bodov SIP a spracováva signál SIP správ z vhodných aplikačných serverov v servisnej 
vrstve. Ďalším prvkom v kontrolnej vrstve je HSS databáza, ktorá uchováva unikátny 
servisný profil pre každého koncového užívateľa. Servisný profil používateľa môže 
obsahovať IP adresu, telefónne záznamy, zoznamy priateľov, pozdravy hlasovej pošty 
atď. Centralizovaním užívateľských informácií v HSS, môžu poskytovatelia služieb 
vytvoriť jednotné osobné adresáre a centralizovanú správu používateľských dát zo 
všetkých služieb v IMS. 
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Service Layer 

Vrstva služieb sa nachádza na vrchole IMS sieťovej architektúry. Všetky tri 
vyššie popísané vrstvy poskytujú integrovanú a štandardizovanú platformu siete, ktorá 
umožňuje poskytovateľom služieb ponúkať celý rad multimediálnych služieb. Všetky 
tieto služby sú prevádzkované na aplikačných serveroch. Aplikačné servery sú nielen 
zodpovedné za hosting a výkon služby, ale tiež poskytujú rozhranie vrstvy pomocou 
protokolu SIP. Každý aplikačný server môže hosťovať viac služieb, napríklad 
telefonovanie a posielanie správ. Výhoda tejto flexibility je znížiť administratívnu záťaž 
pre kontrolu vrstvy. Existuje mnoho aplikačných serverov poskytujúcich rôzne služby. 
Rozlišujeme tri základné druhy aplikačných serverov. 

Prezenčný server: Prezenčný server poskytuje služby na zhromažďovanie, spravovanie 
a distribuovanie v reálnom čase o dostupnosti prostriedkov pre komunikáciu medzi 
používateľmi. To umožňuje užívateľom publikovať informácie o svojej prítomnosti 
a objednanie služby, aby mohli prijímať oznámenia o zmenách od iných užívateľov. 

Server spravujúci zoznam skupín: Server spravujúci zoznam skupín poskytuje služby, 
ktoré umožňujú používateľom alebo administrátorom schopnosť riadiť, vytvárať, meniť, 
mazať a vyhľadávať sieťovo založené skupiny, definície a súvisiace zoznamy členov. 
Taktiež spravujú prístupové oprávnenia a iné špecifické vlastnosti spojené so skupinami 
a ich členmi. Používa sa tiež pre zostavenie zoznamu priateľov pre instant messaging 
alebo iné služby.  

Server okamžitých správ: Server okamžitých správ poskytuje komunikačné služby, 
ktoré používateľom umožňujú posielať a prijímať správy okamžite. Používatelia sú 
schopní dodávať správy obsahujúce rozsiahly text, obrázky, audio, video alebo ich 
kombináciu cez IP sieť. Táto služba je široko používaná v dnešnej internetovej 
komunite. IMS prinesie tie isté skúsenosti do mobilného sveta [3]. 
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obr. 1 Schéma architektúry IMS 
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2.2 Ericsson’s SDS 
 

Ericsson’s SDS je plne komplexný nástroj pre vývoj a testovanie klientskej a  
serverovej strany nových konvergentných IMS aplikácií. SDS obsahuje štandardizovaný 
simulátor siete IMS s emulátorom komunikačných služieb. SDS podporuje klientov a 
zariadenia pre mobilné telefóny, pevné širokopásmové pripojenie a prístup k sieti 
WLAN. Pomocou SDS 4.1. môžu vývojári využívať API vysoko výkonných IMS 
zariadení na kontrolu a prístup k pokročilým schopnostiam, ako je prítomnosť Group 
Management, Voice over IP alebo Push -to-Talk. 
 

SDS môžu byť konfigurované ako emulátor jadra siete IMS alebo tiež ako 
JavaEE / SIP server realizujúci prostredie pre užívateľa alebo služby. SDS využíva 
integrované vývojové prostredie Eclipse a Wireless Toolkit. Používa spoločné postupy a 
štandardy v jazyku Java a ponúka vysokú úroveň rozhrania API pre skrytie zložitosti 
siete a koncových zariadení a uľahčení práce pre návrhára [1]. 
 

2.3 GlassFish 
 

Projekt GlassFish je štruktúrované prostredie pre vývoj open source aplikačných 
serverov. Projekt je súčasťou širšieho úsilia firmy Sun k uvoľneniu významnejšej časti 
jeho kódu do open source. GlassFish je jedným z mnohých komunitou založených 
projektov hosťovaných na java.net [2]. 

2.4 Technológie internetových stránok a princíp PHP 
 

V minulosti boli všetky internetové stránky statické. Môžeme si to predstaviť 
ako nejaký dokument uložený na serveri, ktorý si len stiahneme do počítača 
a prezeráme. To však užívateľom nestačilo, a preto boli vyvinuté rôzne druhy 
technológií, ktoré robia stránky interaktívne. To znamená, že užívateľ interaktívne 
ovplyvňuje obsah výslednej stránky. Tieto technológie môžeme rozdeliť do dvoch 
skupín: 
 

Klientské technológie sú odosielané do prehliadača spolu s HTML stránkou. 
Potom už len čakajú na pokyn (napríklad kliknutie na tlačítko, prejdenie myši na odkaz, 
otvorenie okna prehliadača a podobne), pri ktorom sa spustia. Hlavná nevýhoda 
klientských technológií spočíva v tom, že o spustenie klientského kódu sa stará 
prehliadač. Ten totiž musí poznať programovací jazyk, v ktorom je kód napísaný. 
Príkladom tejto technológie je Java Script. 
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obr. 2 Schéma klientskej technológie internetových stránok 

 
Serverové technológie sú založené na opačnom princípe. Prehliadač pošle 

požiadavku na server. Server túto požiadavku najprv spracuje a potom túto stránku 
odošle klientovi. To znamená, že nie je potrebné, aby programovací jazyk poslal klient, 
ale server. Servery zostavujú stránku podľa požiadaviek užívateľa, ktorý tieto 
požiadavky pošle prostredníctvom prehliadača serveru. 

 
obr. 3 Schéma serverovej technológie internetových stránok 

 

PHP je technológia bežiaca na serveri. PHP skript sa skladá z HTML kódu  
a z programového kódu. Keď server dostane požiadavku na spracovanie takéhoto 
skriptu vykoná: 
 
   1. časti HTML kódu ponechá 
   2. časti PHP programového kódu spracuje 
   3. výsledok odošle prehliadaču 
 



19 
 

2.5 PHP a jeho história 
 
PHP/FI 
 

PHP je nástupcom produktu nazvaného PHP/FI. Jeho tvorca je Rasmus Lerdorf, 
ktorý tento produkt uvoľnil v roku 1995. Bola to aplikácia, ktorá dokázala komunikovať 
s databázami a umožňovala užívateľom vyvíjať jednoduché dynamické Web stránky. 
PHP/FI bol voľne šíriteľný, aby v ňom mohli užívatelia opravovať chyby a zlepšovať 
kód. PHP/FI 2.0 bolo oficiálne uvoľnené v novembri 1997 a tvorilo asi 1% domén na 
internete.  
 
PHP 3 
 

PHP 3.0 bola prvá verzia PHP ako ho poznáme dnes. Tvorcami sú Andi 
Gutmans a Zeev Suraski, ktorí túto verziu PHP dokončili a uvoľnili v roku 1997. PHP 
3.0 obsahovalo podporu pre veľa rozličných databáz, protokolov a API funkcií. Ďalej 
bola implementovaná podpora objektovo orientovanej syntaxe. PHP 3.0 bežalo v dobe 
jeho rozkvetu na približne 10% Web serverov na internete. Oficiálne uvoľnenie bolo v 
júni 1998. 
 
PHP 4 
 

Autori PHP 3.0, krátko po jeho oficiálnom uvoľnení, začali tento produkt 
vylepšovať a prepisovať jadro. Cieľom bolo zlepšenie výkonu. Názov nového jadra bol 
'Zend Engine' (tvorený z ich mien Zeev and Andi). Svoje ciele sa im podarilo splniť  
a PHP 4 bol po prvýkrát predstavený v polovici roku 1999 a oficiálne uvoľnený  
v máji 2000. PHP 4.0 obsahovalo okrem iného aj podporu pre viacero Web serverov a 
HTTP relácie. PHP 4 tvorilo viac ako 20% domén na internete. 
 
PHP 5 
 

Táto verzia PHP bola vydaná 13. júla 2004 a obsahuje jadro "Zend Engine II". 
Prešla niekoľkými vylepšeniami a v dnešnej dobe vo verzii 5.2.3 tvorí väčšinu domén 
na internete [5].  
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2.6 MySQL 
 

MySQL je voľne šíriteľný relačný databázový systém, podporujúci viacero 
platforiem ako Linux, Windows, či Solaris a je implementovaný vo viacerých 
programovacích jazykoch ako PHP, C++, Perl či Visual Basic. Databáza v MySQL je 
tvorená z tabuliek. Každá tabuľka má určitý počet riadkov a stĺpcov. V stĺpcoch sú 
uložené informácie o dátových typoch a v riadkoch potom jednotlivé záznamy. So 
záznamami sa potom pracuje ako s poľami. S databázou sa pracuje pomocou príkazov. 
To znamená, že odošleme MySQL serveru požiadavku v podobe príkazu a on nám vráti 
výsledok [6]. 

2.7 XML 
 
Čo je XML 

 
Pojem XML môžeme chápať ako rozšíriteľný značkovací jazyk. Bol vyvinutý 

ako pokračovanie jazyka SGML a HTML. Hlavnou výhodou XML je najmä jeho 
hierarchická štruktúra a jednoduchý spôsob syntaxe. Umožňuje popisovať ľubovoľné 
dáta a prenášať ich medzi rôznymi aplikáciami a platformami. 
 
Štruktúra XML 

 
Každý dokument XML sa skladá zo značiek a z konkrétnych dát. Značky dávajú 

dokumentu XML štruktúru. Aby bol dokument XML správne štruktúrovaný, musí 
dodržiavať isté pravidlá.  

 
I. Všetky prvky XML musia mať začiatočnú aj koncovú značku. Prvky bez 

koncovej značky nie sú v XML povolené.  
 
II.  Dokument XML musí obsahovať jediný pár značiek (začiatočnú a koncovú), 

ktorá zaručuje hierarchiu tohto dokumentu. 
 
III.  Začiatočné a koncové značky každého prvku musia byť správne vnorené. To 

znamená, že počiatočné a koncové značky vložených prvkov sa nesmú 
prekrývať.  

 
Jednoduchý príklad XML súboru sa dá reprezentovať hierarchicky, napr.: 
<?xml version=‘1.0‘?> 
<studenti> 
<priezvisko>Karas</priezvisko> 
<priezvisko>Novak</priezvisko> 
<priezvisko>Novotny</priezvisko> 
</studenti> 
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Podpora XML v jazyku PHP 
 

Jazyk PHP obsahuje niektoré funkcie pre prácu s XML. V PHP sa XML súbor 
číta po častiach a tieto časti sa postupne spracovávajú (parsujú). Na to, aby PHP správne 
spracovalo XML súbor, musí byť dodržaná hierarchická štruktúra XML súboru [4]. 
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3 Realizácia 
 

Projekt pozostáva z 3 častí – server, klient a generátor databázy XML ktorý služí 
na uloženie anketových otázok a ktorý sa dynamicky importuje pri štarte servera. 
 

 
obr. 4 Realizácia projektu 

 

3.1 Návrh aplikácie 
 

Server obdrží požiadavku na anketu od zadávateľa ankety (potrebný počet 
vyplnení ankiet, špecifikácia užívateľa, pre ktorého je anketa určená a nakoniec dáta 
ankety – otázky) a rozpošle túto anketu podľa špecifikácie užívateľom vyhovujúcim 
filtru zadávateľa. Títo užívatelia anketu vyplnia a odošlú späť na server. Server anketu 
spracuje, vypracuje štatistiky a pošle výsledok zadávateľovi. 
 
 

 
obr. 5 Bloková schéma aplikácie 
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3.1 IMS server 
 
IMS server zabezpečuje 

• Spracovanie databázy otázok (z XML) 

• Zasielanie jednotlivých otázok klientovi 
• Prijatie odpovedí od klienta 

• Spracovanie odpovedí 
• Vypracovanie štatistiky 

 
IMS server je konzolová aplikácia, ktorá pri spustení načíta XML súbor a spracuje ho. 
Do pamäte uloží zoznam kategórií, ako aj zoznam otázok a k nim prislúchajúcich 
odpovedí. Počet hlasov pri každej odpovedi nastaví na 0.  

 
obr. 6 Výber kategórie 
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3.2 IMS klient 
 
IMS klient zabezpečuje 

• Prijatie zoznamu kategórií 
• Možnosť zvoliť klientovi kategóriu 
• Prijatie anketovej otázky a k nej prislúchajúce odpovede 
• Rozdelenie prijatej správy na otázku a odpovede 
• Správne zobrazenie otázky a odpovedí klientovi 
• Možnosť zvoliť klientovi jednotlivé odpovede 
• Spracovanie zvolených odpovedí a ich zaslanie serveru 

 
IMS klient je grafická aplikácia uložená v mobilnom zariadení a slúži na prehľadné 
zobrazenie otázok a odpovedí klientovi, ako aj na ľahkú obsluhu a možnosť klientovi na 
jednotlivé otázky ľahko a rýchlo odpovedať. 
 

 
obr. 7 Anketová otázka 
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3.3 Komunikácia server - klient 
 

Server pri žiadosti o spojenie od klienta túto žiadosť potvrdí a následne klientovi 
pošle zoznam kategórií, ktoré sú v danej chvíli k dispozícií. Klient si jednu z nich 
vyberie a pošle serveru názov tejto kategórie späť. V tej chvíli si server do pamäte 
načíta zoznam všetkých otázok z danej kategórie a postupne ich klientovi posiela. Začne 
prvou, ak na ňu dostane odpoveď, pošle druhú a takto komunikácia pokračuje až pokiaľ 
nevyčerpá všetky otázky. Kvôli šetreniu prostriedkov som samotnú komunikáciu 
navrhol tak, že anketovú otázku a možnosti k nej prislúchajúce posiela v jednej správe 
a to nasledovne:  
otázka$možnosť1# možnosť2# možnosť3# možnosť4# 
Klient zvolené možnosti posiela serveru pomocou krátkeho reťazca 0 a 1. 0 ak možnosť 
zostala neoznačená, 1 ak bola označená. Ak teda napríklad klient vyberie 2 a 4 
možnosť, klient pošle serveru správu 0101. 
 

 
obr. 8 Priebeh komunikácie medzi klientom a serverom 
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3.4 Dátová štruktúra ankety 
 
Na uloženie otázok a odpovedí do pamäte slúžia 3 triedy 

• Answer – jedna odpoveď 
• Answers – sada odpovedí 
• Question – otázka 

 

 
obr. 9 Dátová štruktúra otázok a odpovedí 

 
Trieda answer obsahuje iba 2 položky: text odpovede a počet hlasov (koľko krát sa za 
ňu hlasovalo). 
 
Trieda answers zlučuje odpovede do sady odpovedí. 
 
Trieda question obsahuje položky id (pre identifikáciu otázky), category (kategória 
z ktorej je otázka), text a sadu odpovedí. 

3.5 Generátor XML 
 

Generátor XML je PHP aplikácia využívajúca MySQL server pre vytváranie, 
editáciu a mazanie otázok s možnosťou exportu do XML. Užívateľ má možnosť ľahko 
a rýchlo si vytvoriť otázku, zaradiť ju do kategórie a priradiť k nej 4 odpovede, tak isto 
môže vytvorenú otázku editovať, alebo zmazať. Tieto otázky sa ukladajú do MySQL 
databázy. Pri exporte sa vygeneruje XML súbor, ktorý dokáže IMS server spracovať. 
 

 
obr. 10 Ukážka prehľadu otázok z XML generátora 
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obr. 11 Editácia otázky 

 

 
obr. 12 Editácia odpovedí 

 
Ukážka vygenerovaného XML kódu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<database> 
 <question> 

<category>autá</category> 
<type>multiple</type> 
<text>aké auto si chcete v budúcnosti kúpiť?</text> 
<answer>porsche</answer> 
<answer>ferrari</answer> 
<answer>skoda</answer> 
<answer>kia</answer> 

 </question> 
 <question> 

<category>autá</category> 
<type>single</type> 
<text>koľko ste ochotný zaplatiť za nové auto?</text> 
<answer>100.000.000</answer> 
<answer>200.000.000</answer> 
<answer>300.000.000</answer> 
<answer>400.000.000</answer> 

</question> 
</database> 
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3.4 Popis zdrojového kódu 

 Popis zdrojových súborov IMS serveru 

číslo Názov triedy Popis triedy 
1 answer.java Trieda pre jednu odpoveď 
2 answers.java Trieda pre sadu odpovedí 
3 Servlet.java Jadro serveru, obsahuje funkcie na načítanie XML, 

vytvorenie zoznamu kategórií, zasielanie správ 
klientovi, prijímanie správ od klienta a vypracovanie 
štatistiky 

4 question.java Trieda pre anketovú otázku 
5 xml.java Trieda pre import dát z XML súboru 

tab. 1 Zoznam súborov IMS serveru 

Popis zdrojových súborov IMS klienta 

číslo Názov triedy Popis triedy 
1 Client.java Inicializácia klienta, správa spojenia, zobrazenie 

úvodnej správy 
2 NumberDialog.java Trieda, ktorá slúži na zobrazenie otázky a dáva 

užívateľovi možnosť výberu odpovede / odpovedí 
3 MessageDialog.java Dialóg, ktorý sa zobrazí pri ukončení ankety 

(neimplementovaný) 
4 PlatformAdapter.java 

ProfileAdapter.java 
ServiceAdapter.java 
SessionAdapter.java 

Triedy potrebné pre správnu funkciu komunikácie 

tab. 2 Zoznam súborov IMS klienta 

Popis zdrojových súborov XML editoru 

číslo Názov triedy Popis triedy 
1 config.inc.php Konfiguračný súbor obsahujúci prístupové údaje k 

MySQL databázy a pripojenie na ňu 
2 index.php Jadro editoru. Obsahuje všetky potrebné funkcie pre 

vytvorenie, editáciu a zmazanie otázky a odpovedí, 
ako aj jej uloženie  / zmazanie do / z MySQL 
databázy. Taktiež generuje výsledný XML súbor 

3 style.css Zobrazovací štýl (design editoru) 
4 del.png 

edit.png 
Ikony 

tab. 3 Zoznam súborov XML editoru 
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Mysql tabuľka questions obsahujúca anketové otázky 

 
tab. 4 Mysql tabuľka questions 

 

id – jedinečné id otázky 

category – kategória otázky 

type – typ otázky (odpoveď je jedna možnosť / viac možnosťí) - neimplementované 

text – text otázky 

 

Mysql tabuľka answers obsahujúca anketové odpovede 

 
tab. 5 Mysql tabuľka answers 

 

id – jedinečné id odpovede 

id_question – id otázky, ku ktorej odpoveď patrí 

text – text odpovede 
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4. Záver 
 

Diplomová práca rozoberá vývoj aplikácie pre mobilné zariadenia, a to 
konkrétne použitím IMS a SIP. Teoreticky sú rozobrané použité technológie a prakticky 
vytvorená aplikácia, ktorá dokáže komunikovať medzi klientom a serverom práve 
pomocou spomínaných technológií.  

 
IMS server je konzolová aplikácia, ktorá pri spustení načíta XML súbor 

a spracuje ho. Postupne potom klientovi posiela otázky a od klienta na ne prijíma 
odpovede, ktoré spracováva a na konci ankety vypracuje štatistiku. Samotná 
komunikácia prebieha v niekoľkých krokoch od výberu kategórie až po samotné otázky. 
 

IMS klient je grafická aplikácia uložená v mobilnom zariadení a slúži na 
prehľadné zobrazenie otázok a odpovedí klientovi, ako aj na ľahkú obsluhu a možnosť 
klientovi na jednotlivé otázky ľahko a rýchlo odpovedať. 
 

Diplomová práci taktiež rozoberá vývoj PHP aplikácie na ľahké a prehľadné 
vytváranie databázy otázok, k nim prislúchajúcich odpovedí a ich zaraďovanie do 
kategórií. Tieto otázky sa do databázy dajú vkladať, editovať a aj mazať. Ako 
databázový server využíva MySQL server, ktorý je pre túto aplikáciu vhodný kvôli 
jednoduchosti a rýchlosti. Aplikácia je schopná z tejto databázy vygenerovať výstupný 
XML súbor, ktorý potom slúži ako vstup pre IMS server. 
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4 Prílohy 

4.1 Konfigurácia projektu 
 

Projekt je realizovaný vo vývojovom prostredí Eclipse. Na nasledujúcich 
obrázkoch je popísaná konfigurácia projektu a komunikáciu servera s klientom. 
 
 Najskôr je potrebné si vytvoriť nový projekt a nakonfigurovať základné 
nastavenia. Ako knižnica využijeme vopred implementovanú knižnicu od firmy Ericson 
– com.ericson 

 
obr. 13 Základné nastavenie IMP klienta 

 
 Následne treba vybrať služby, ktoré budeme v projekte využívať. Na výber sú 
preddefinované služby alebo si môžem vytvoriť vlastné. 

 
obr. 14 Pokročilé nastavenie IMS klienta 
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 Po vytvorení základnej kostry projektu nakonfigurujeme DNS server, aby sme 
namiesto IP adries a portov mohli používať doménové mená. Nie je to potrebné, ale 
uľahčí to prácu a vyhneme sa problémom pri zmene IP adresy (ak v zdrojovom kóde 
budem namiesto IP adresy používať doménové meno, nebudeme musieť pri zmene IP 
adresy meniť zdrojový kód). 

obr. 15 Konfigurácia DNS servera pre SIP 
 
 Konfigurácia počiatočných filtrov slúži na výber aplikačného servera 
a vytvorenie podmienok, kedy je filter platný.  

 
obr. 16 Konfigurácia HSS  - Initial Filter Criteria  
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Ďalej je potrebné servisnému profilu priradiť konkrétny filter počiatočných 
kritérií, ktorý sme si vytvorili o krok vyššie. 

 
obr. 17 Vytvorenie profilu pre aplikáciu IMS  

 
 Posledný krok v konfigurácii HSS je vytvorenie užívateľských účtov 
a priradenie servisného profilu užívateľom. 

 
obr. 18 Vytvorenie užívateľského profilu pre aplikáciu IMS 
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Na testovanie aplikácie slúži SDS Test Agent. Je to aplikácia od firmy ericson, 
ktorá dokáže simulovať a zachytávať správy medzi IMS serverom a klientom. 

 
obr. 19 SDS Test Agent – aplikácia na testovanie IMS servera 

 
 Vytvorenie počiatočnej (registračnej) správy na zaregistrovanie užívateľa SIP 
serverom. Ako metódu zvolíme funkciu „REGISTER“, URI je adresa SIP servera. 
Potom už len zadáme odosielateľa a príjemcu správy a užívateľa zaregistrujeme. 

 
obr. 20 Ukážka vytvorenia SIP správy pre IMS server 
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 Po vytvorení registračnej správy odošleme túto správu na server a čakáme na 
odpoveď. Po odoslaní správy SIP serveru obdržíme od servera potvrdzujúcu správu, že 
registrácia prebehla úspešne. Ak by sa registrácia nepodarila, server pošle späť chybovú 
správu. 

 
obr. 21 Odoslanie správy registračnej IMS serveru 

 
 Server obsahuje aj webové rozhranie na sledovanie a manažovanie užívateľov 
a služieb. Výhodou je možná vzdialená správa servera. 

 

 
obr. 22 Webové rozhranie IMS servera 
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 Ak všetko prebehlo správne, SIP server pošle potvrdzujúcu správu SIP 200 OK. 
 

 
obr. 23 Odpoveď z IMS servera 

 
 Celú komunikáciu je možné sledovať pomocou diagramu dátových tokov. Je 
prehľadný a veľmi dobre znázorňuje priebeh komunikácie a pomôže aj pri hľadaní 
chýb. 

 
obr. 24 Ukážka komunikácie medzi IMS klientom a serverom 
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 Registrovaní užívatelia sú prehľadne zobrazení na karte „registrar“. Na karte je 
možné skontrolovať, či sú správne nastavené práva ku službe a či sa ku službe nenapája 
užívateľ, ktorému služba nie je určená. 

 
obr. 25 Ukážka registrácie užívateľa pri odoslaní registračnej SIP správy 
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4.2 Priebeh komunikácie od spojenia po ukončenie spojenia 
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obr. 26 Priebeh komunikácie od spojenia po ukončenie spojenia 
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