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Abstrakt
Cílem práce je navrhnout, naimplementovat a otestovat mobilní aplikaci pro platformu iOS.
Ta bude sloužit ke sledování závislostí na drogách a závislostí psychických. Aplikace může
pomoci uživateli sledovat pokrok v průběhu času, vzory aktivit a míst, které návykové cho-
vání způsobuje, a navede ho na správný směr v odvykání. Snaží se porozumět problémům
uživatele, motivovat a nabízet pomocnou ruku. Důležitými aspekty ve vývoji bylo stu-
dium problematiky mobilních aplikací, existujících řešení, výzkum cílové skupiny uživatelů,
problematiky adiktologie a terapie, návrh a implementace s pochopitelným uživatelským
rozhraním a testováním výsledků na reálných uživatelích.

Abstract
The main goal of this bachelor thesis is to design, implement and test mobile application for
iOS platform. It will be used to monitor drug and psychical addiction. The app can help the
user to see his progress over time, patterns and triggers of its addictive behavior and guide
him to the right direction towards abstinence. It is here to understand the user’s problems,
motivate and give a helping hand. Important aspects in the development were the study
of programming of mobile applications, existing solutions, research of the target group of
users, theory of addictology and therapy, design and implementation with understandable
user interface, testing of results on real users.
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Kapitola 1

Úvod

Závislosti a drogy jsou ve světě značně kontroverzním a citlivým tématem. Nehledě na
to není ale užívání drog žádnou novinkou. Dříve převažovaly drogy přírodního charakteru.
Postupem času se ale začalo objevovat mnoho drog laboratorně vyrobených. Velké množství
takto laboratorně vyrobených látek zahrnuje léky. Je nevyhnutelné se tímto problémem
v současnosti zabývat.

Drogy lidé užívají z mnoha důvodů. Mezi nimi jsou léčení depresí, sociální zvyklosti,
mírnění bolesti, touha po lepší náladě nebo euforii, vyšších výkonech ve sportu i v práci.

Drogová závislost je velice nepříjemným a ztěžujícím faktorem v životě lidí i jejich
blízkých. Závislosti ale obklopují nás všechny. Spoustu z nich si člověk často ani neuvědomí.
Závislý může být člověk i na všedních věcech, jako je káva, sladkosti, internet, počítačové
a mobilní hry, mobilní telefon.

Dát si denně k snídani kávu nebo pít každý týden s přáteli alkohol připadá spoustě
lidem normální. Věří tomu, že je vše v pořádku právě proto, že je to přeci legální. To je
bohužel mylná představa. Je složité rozlišit, co je ještě zdravé užívání, a co je již závislost.
A také kdy se závislost stane reálným problémem, který by měl člověk seriózně řešit.

Mnoho lidí se svými závislostmi chce přestat, nejčastěji na to ale nemají vůli, čas nebo
motivaci. Nechtějí nebo nemůžou na to být sami. Potřebují tedy někoho, kdo je v jejich
nelehké situaci podpoří, navede na správnou cestu a za případné pokroky odmění.

Chytré mobilní telefony nám již nějakou dobu zajišťují osobního asistenta ve všech mož-
ných kategoriích potřeb. Cílem této práce je tedy vytvořit osobního asistenta pro sledování
a odvykání od závislostí.
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Kapitola 2

Teorie mobilních aplikací a
problematika závislostí

Návrh a implementace mobilní aplikace se zdravotnickým tématem se musí opírat o jasně
daná fakta vycházející z důvěryhodných zdrojů. Zároveň je vhodné nastudovat a zjistit si
možnosti technologií použitelných pro naprogramování mobilní aplikace.

Je potřeba si ujasnit, jaké problematice bude aplikace čelit, jaké existují druhy závislostí,
a které z nich připadají v úvahu pro zahrnutí do mobilní aplikace. Pokud není uvedeno jinak,
jsou zdrojem následujících informací moje zkušenosti a vědomosti.

2.1 Projednané technické možnosti

Objective C

Objective C byl primární programovací jazyk pro programování aplikací pro mobilní plat-
formu iOS. Jedná se o nadstavbu jazyka C, poskytuje objektově orientované programování.
Dědí syntaxi od jazyka C a přidává syntaxi pro práci s třídami a metodami. V současnosti
již není aktualizován a je označen firmou Apple jako zastaralý. [2]

Swift

Swift je programovací jazyk vytvořený firmou Apple Inc. V současnosti je ve verzi 5 a
poskytuje intuitivní syntaxi pro programování pro Linux a platformy firmy Apple Inc. –
macOS, iOS, watchOS, tvOS. Je kvalitně dokumentovaný, se širokou adaptací a podporou
komunity. Využívat se v současnosti dá i pro programování serverových aplikací. S novějšími
verzemi také přichází velké změny, včetně četných problémů se zpětnou kompatibilitou. [6]

Dart

Dart je programovací jazyk vytvořený a vedený firmou Google. Donedávna byl používán
hlavně pro programování webových aplikací. Dart není přímo spustitelný v prohlížeči, lze
ho ale převést na Javascript pomocí nástroje dart2js. V současnosti je ale Dart používán
pro velké spektrum aplikací od webového prostředí přes mobilní aplikace až po aplikace
běžící na serveru. Syntaxí se budeme zabývat později v rámci Flutter frameworku.
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Flutter

Flutter je relativně nový framework pro tvorbu nativních mobilních aplikací pro iOS a An-
droid bez nutnosti duplikovat nebo přepisovat zdrojový kód do více jazyků. Byl inspirován
React Native. Zdrojový kód se píše v jazyce Dart, následně je kompilovaný do nativního
(strojového) kódu platformy.

Všechny prvky, které jsou Flutterem vykreslovány, nejsou prvky nativními, jsou ale
vykreslovány jádrem Flutteru. Zároveň je však zachována pixelová přesnost těchto prvků
s prvky nativními, takže rozdíl mezi těmito prvky není na první pohled poznat. Všechny
prvky uživatelského rozhraní jsou takzvané Widgety, které je možno do sebe nekonečně za-
nořovat. Framework se snaží programátory vést k využívání kompozice prvků uživatelského
rozhraní místo dědičnosti. [13]

Existují Material widgety (Google), nebo Cupertino widgety (iOS). Programátor má na
výběr, zdali chce použít pouze jeden z nich, nebo si může naprogramovat vlastní widgety,
které se poté chovají na základě používané platformy.

Syntaxe jazyka Dart a kompozice widgetů ve Flutter frameworku bude dále popsána
v sekci 3.2.

HealthKit

HealthKit je rozhraní pro práci se zdravotními daty uživatele na zařízeních iOS. Pro čtení
i zápis se vyžaduje, aby uživatel nejdříve potvrdil oprávnění k jednotlivým kategoriím dat.
Samotná data poté zůstávají z důvodu soukromí pouze na daném zařízení (případně se syn-
chronizují s Apple Watch), ale nejsou součástí záloh. Existuje předdefinovaná sada kategorií,
do kterých je možné data s určitou strukturou zapisovat. Data jsou zpravidla ukládana jako
vzorky (Sample) dat v určitém bodu v čase. Základními kategoriemi jsou:

∙ Aktivita – Activity – zde je možnost uložení hodnot, jako jsou kroky, minuty cvi-
čení, spálené kalorie, neprosezené hodiny, vystoupaná patra, vzdálenost ujetá na kole,
uplavaná vzdálenost, vzdálenost ujetá sjezdovými zimními sporty. Pro handicapované
je to i jízda na vozíku nebo počet postrčení.

∙ Vědomí – Mindfulness – zaznamenání délky aktivity, u které se člověk soustředí
pouze na daný okamžik, na svůj dech, myšlenky, pocity, pohyby těla. Tato cvičení se
hodí v případě silného bažení (chuť na drogu).

∙ Strava – Nutrition – informace o látkách z přijatého jídla či pití, jako je tuk, energie,
cholesterol, nasycené tuky, proteiny, cukr, sacharidy, sodík, vláknina, vypitá voda,
vypitý kofein, spousta vitamínů a dalších hodnot, které mohou aplikace zaznamenávat.

∙ Spánek – Sleep – data o spánku uživatele.

Tyto kategorie jsou konečné, není tedy možné přidávat, zapisovat data, která nejsou
předdefinovaná v existujících kategoriích. [4] Jediná kategorie, která by byla pro naše po-
třeby použitelná, je Vědomí. Pro tuto práci je vhodné se inspirovat aplikací Zdraví, agre-
gující data vložená z jiných aplikací do HealthKitu.

CloudKit

CloudKit je framework pro práci s daty uživatele. Jsou ukládaná na serverech společnosti
Apple, jsou přenositelná mezi Apple zařízeními uživatele. Umožňují ale i vytváření tzv.
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kontejnerů pro data aplikace dostupná všem uživatelům. Jedná se o ukládání ve formě
databázových strukturovaných dat. To je ideální pro mobilní aplikace, které jsou zaměřené
konkrétně na iOS, rozhraní CloudKitu je totiž dostupné právě a jen na platformách od
firmy Apple. Apple poskytuje velice férové podmínky pro toto datové úložitště, které je
v případě dodržení podmínek zdarma. S počtem uživatelů roste i limit úložiště. [3]

Návrhový vzor ActiveRecord

ActiveRecord je návrhový vzor, který se používá pro práci s databázovými daty. Implemen-
tačně jde o entitní třídy, které zapouzdřují data z databázových tabulek. Zároveň jsou ale
obohaceny o funkce, které mohou přímo komunikovat s databází. Takovým příkladem může
být funkce save, která vykoná v případě SQL databáze dotaz INSERT nebo UPDATE podle
toho, zdali jde o novou, nebo upravovanou entitu. [11].

Návrhový vzor DataMapper

DataMapper je návrhový vzor pro použití v ORM knihovnách pro práci s databázovými
daty. Myšlenka je taková, že se jednotlivé řádky tabulek ukládají do tzv. entitních tříd,
kteřé zapouzdřují jednotlivé vlastnosti řádků (tedy sloupců) do vlastností tříd, případně
nad nimi implementují funkce, které můžou s těmito daty manipulovat. Tyto entity nemají
přímý přístup k žádným funkcím ovlivňujícím databázi. Entity tedy vytváří entitní manažer,
který se stará o ukládání změn a persistenci dat.

2.2 Návykové látky a jiné závislosti
Před návrhem aplikace konkrétních rozměrů se musí vymezit množina závislostí, kterou
se budeme zabývat. Musíme zvážit pravděpodobnost efektivity jednotlivých metod léčeb.
Není vhodné léčit závislosti, které mají velké riziko ohrožení na životě při abstinenci či jinak
brání domácí léčbě.

Definice závislosti

„Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, někdy pře-
máhající) brát psychoaktivní látky (které mohou, avšak nemusí být lékařsky předepsány),
alkohol nebo tabák.“ [23, str. 18]

Návykové látky

Každá návyková látka má rozdílné odvykací stavy – abstinenčí příznaky – některé jsou
pouze psychické, jiné i fyzické. Mezi hlavní příznaky patří pocení, třes, nespavost, nervozita,
agrese, špatná nálada. Některé látky mohou při abstinenci uživatele přímo ohrožovat na
životě. Uvedené látky jsou nejpoužívanější, k nim jsou přiřazeny obvyklé odvykací stavy.

∙ kofein – nervozita, nespavost, život přímo neohrožuje,

∙ ostatní stimulanty – život neohrožují, existuje potenciál domácí léčby, pokud se ne-
jedná o stádium psychózy či serotoninového syndromu,

∙ alkohol – stavy s epileptickými záchvaty nebo deliriem ohrožující život,
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∙ opiáty – přímo život neohrožuje, pokud nejsou přítomné sebevražedné sklony nebo
jiné onemocnění, abstinenční příznaky bývají ale fyzické, extrémní,

∙ halucinogeny (DMT, LSD, Psilocybin, 2C-B, Meskalin) – nevyvolávají odvykací stavy,
ve většině případů lze tyto látky označit za relativně nenávykové,

∙ tabák, marihuana – život přímo neohrožují, existuje zde potenciál domácí léčby.

Psychické závislosti

Psychických závislostí existuje celá řada. Závislí můžeme být na jídle (např. na čokoládě),
hrách (gamblingu), sexu, internetu, pornografickém materiálu. Všechny tyto kategorie mají
jedno společné. Aktivují systém odměn v mozku, který nám pomáhá cítit se dobře, mít
dobrou náladu, necítit úzkost, být klidný, mít pocit uspokojení. Člověk je přirozeně vyhle-
dává, protože mu dělají dobře.

Bohužel to ale často může přerůst v úroveň, kdy si už život bez těchto věcí člověk
nedokáže představit. Když je dotyčný nemá, začíná být neklidný, agresivní, nebo naopak
apatický a bez nálady. Často se pak stává, že se musí zvýšit intenzita těchto aktivit pro
dosažení stejného efektu. Například u her, ale nejen u nich, může docházet k tomu, že se
dotyčný začne stranit osobnímu kontaktu, protože je mu virtuální svět příjemnější. Dochází
i k problémům v dalších oblastech života. [24]

Zde vzniká problém hlavně u mladších jedinců, kteří si na hraní her navyknou natolik,
že přestanou mít touhu po sociálním kontaktu s vrstevníky z opravdového světa. Mohou
začít zanedbávat studium, rodinu, kamarády. Velká část her pracuje s násilím. To může
vyvolat nezanedbatelné změny chování, jako je agresivita, vulgální vyjadřování, problémy
ve škole.

Patologické hráčství (gambling) může být velmi nebezpečnou závislostí, protože může
být ve hře velké množství financí. Postižený se dostává do začarovaného kruhu, ve kterém
věří, že musí vsazenou částku zvýšit po každé prohře, aby byl schopný prohranou částku
vyhrát zpět. Když ale člověk vyhraje, systém odměn v mozku zvládne vykonat své. To
však ve většině případů není důvod pro to být šťastný – spokojený s dosaženou výhrou – a
skončit. Naopak, když se člověku daří, má tendenci hrát dále, protože věří, že může vyhrát
více.

2.3 Podporované závislosti
Aplikace se bude zaměřovat na sledování a léčbu závislostí, které mají vysoký potenciál
pro domácí léčbu. Bylo by kontraproduktivní, v určitých případech i nebezpečné, aby lidé
se závislostí na opiátech, alkoholu nebo jiných tvrdých drogách, zahrnující život ohrožující
abstinenční příznaky, zkoušeli svoji léčbu bez dohledu odborníka.

Každá závislost má odlišné metody a náležitosti s tím spojené, aby se mohla zajistit
efektivní léčba. Z výše uvedeného vyplývá, že závislost na alkoholu, ač často přehlížená, bývá
společně s opiáty jednou z nejhorších. Mají velmi silné abstinenční příznaky a jejich domácí
léčba je tedy pravděpodobně neefektivní až nebezpečná. Následuje seznam závislostí, které
byly uváženy pro zahrnutí do aplikace.
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Cigaretové výrobky

Do naší definice skupiny cigaretových výrobků lze zahrnout kterýkoliv výrobek, který ob-
sahuje tabák nebo jinou hořící směs zabelenou do cigaretového papírku. Do této skupiny
zahrneme i marihuanu, vzhledem k jejich velmi příbuznému stylu ingesce (požití).

Nikotin je látka, která je uvolňována z tabákových výrobků zahříváním. Platí, že čím
vyšší teplotu tabák má, tím vyšší jsou hodnoty produkovaných škodlivých látek. Je to právě
nikotin, který vyvolává u uživatelů tabákových výrobků závislost. Není však pravdou, že by
byl nikotin příčinou vzniku rakoviny. Nikotin sám o sobě není karcinogenní. Ve skutečnosti
cigaretový kouř obsahuje přibližně 4800 chemických látek, nejméně 100 z nich je označeno
studiemi jako karcinogenní. V marihuanové cigaretě, tzv. jointu, je složení jiné a prokázalo
se[17], že kouř z marihuanového jointu nemá srovnatelný karcinogenní potenciál s cigareto-
vým kouřem. Přibližné množství nikotinu v jedné cigaretě je 361 µg. Teplota pálené cigarety
je přibližně 680∘C.

Následuje výčet některých karcinogenních, či jinak škodlivých látek vyskytujících se
v cigaretovém kouři tabákových výrobků.

Látka Dopad na zdraví
Aceton dráždí sliznici
Akrolein karcinogen
Krotonaldehyd toxický
Formaldehyd dráždí dýchací cesty
Naftalen zvracení, bolest hlavy
Antracen dráždí dýchací cesty
Fenantren karcinogen
Pyren karcinogen
Oxid uhličitý jedovatý
Oxid uhelnatý blokuje kyslík v krvi
Oxid dusnatý jedovatý, uvolňuje svaly

Tabulka 2.1: Látky obsažené v cigaretovém kouři tabákových výrobků.

Je známé, že závislost na nikotinu je jedna z nejrozšířenějších. Mnoho lidí bojuje a
snaží se s kouřením přestat. Po dlouhodobém užívání cigaret uživatel již efekty nikotinu
necítí tolik jako na začátku a kouří jen proto, aby se cítil dobře, nebyl podrážděn. Šance na
odvyknutí od nikotinu však je, pokud člověk chce a má dostatek vůle. Proto bude do aplikace
tato kategorie drog zahrnuta a budeme se z velké míry zaměřovat právě na ni. Vzhledem
k tomu, že se marihuanový joint i klasická cigareta z tabáku kouří, budou v aplikaci pod
jednotným názvem – kouření.

Faktické informace v této sekci byly převzaty ze Švýcarské studie [1] a z knihy MUDr.
Nešpora [23].

Alkohol

Alkohol je téměř celosvětově uznávaná legální droga. Na následky požití alkoholu umírá
v Americe 88 000 lidí ročně. V USA je tento důvod úmrtí na třetím místě, hned po tabáku
(1.) a fyzické nečinnosti (2.). [20] Alkoholismus je velice závažným onemocněním postihují-
cím nejen konkrétního uživatele, ale i jeho blízké okolí, zejména rodinu.
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Mezi abstinenční příznaky patří delirium, bolest hlavy, dezorientace, nespavost, haluci-
nace, tachykardie (zvýšená tepová frekvence), hypertenze (zvýšený krevní tlak), záchvaty,
třes, pocení.

Je zjevné, že s těmito abstinenčními příznaky je vhodnější – a někdy nevyhnutelné –
využití ambulantní nebo ústavní léčby. [16]

Kofein

Kofein funguje na základě ovlivňování a stimulace kardiovaskulárního (oběhového), nervo-
vého a respiračního (dýchacího) systému. Je jedním z nejužívanějších stimulantů vůbec.
Vyskytuje se v rostlinách, jako je čajovník, kávové či kakaové boby, bobule guarany. Fun-
guje na zlepšení koncentrace, snížení únavy, zrychlení psychomotoriky. Při předávkování
hrozí tachykardie, úzkost, pocení, třes, svalové záškuby, hypertenze, nevolnost, zvracení.
Medián smrtelné dávky je přibližně stonásobek běžné dávky, tedy asi 100 šálků kávy. Mezi
abstinenční příznaky patří neklid, nespavost, spavost, únava, podrážděnost.

Kofein může být návykový, avšak patří do skupiny nejméně návykových látek společně
s marihuanou. V budoucnu lze zvážit přidání kofeinu do seznamu podporovaných látek,
krátkým dotazníkem však bylo u skupiny studentů zjištěno, že kofein nevnímají jako látku,
na které jsou, případně mohou být, závislí.

Informace v této sekci byly převzaty z knihy od MUDr. Nešpora [23] a [18].

Amfetaminy a metamfetaminy

Amfetamin patří spolu s příbuzným metamfetaminem do skupiny stimulantů. Ty zvyšují
hladinu neuromediátorů (přenašečů) noradrenalinu, dopaminu a serotinu v mozku. [12]
Častým zneužíváním drog využívajících ke své funkci manipulaci se serotoninem se uživatel
vystavuje nebezpečí tzv. serotoninového syndromu, kdy je rovnováha trvale narušena. Časté
užívání je takové, při kterém uživatel nedovolí tělu se po užití zregenerovat. [7]

Po dlouhodobém užívání může vzniknout toxická psychóza. Projevuje se sluchovými ha-
lucinacemi a halucinacemi jiných smyslů. Zrakové halucinace sem patří výjimečně. Postižená
osoba se cítí pronásledovaná, je velmi vztahovačná. Má pocit, že se proti ní všichni spikli,
že ji přátelé pomlouvají či o ní alespoň hovoří. Je neklidná, nebo naopak strnulá, úzkostná,
prožívá abnormální emoce, které často nemají reálný základ. Brání se proti domnělému
útoku nebo se dává na útěk před něčím, co se odehrává jen v její mysli. [22]

Toxická psychóza i serotoninový syndrom je stav, který je nutné řešit ambulantně. Závis-
lost na amfetaminech není tolik obvyklá, větším problémem zůstává hlavně metamfetamin.
Pokud je uživatel závislý, je vhodnější využít ambulantní léčbu.

Halucinogeny

Mezi skupinu halucinogenů patří např. DMT, LSD, Psilocybin, Meskalin. Tato skupina drog
obvykle nevyvolává abstinenční příznaky a je označována za relativně bezpečnou. Největší
nebezpečí plyne z nepřipravenosti uživatele na intenzitu prožitku. Těmito halucinogeny se
dá pouze s obtížemi předávkovat. Při enormní dávce však může způsobit poškození psychické
pohody uživatele.

Medián smrtelné dávky LSD se pro člověka uvádí, dle různých zdrojů, od 0,2 do 1 mg/kg.
Taková dávka je u člověka vážícího 60 kg od 12 mg do 60 mg, což se od běžné dávky kolem
0,1 mg liší 120násobně až 600násobně. Na rozdíl od opiátů, stimulantů a alkoholu je tak
prakticky nemožné se neúmyslně předávkovat. [21]
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Pro srovnání heroin má medián smrtelné dávky už při 1 mg/kg. Pro člověka vážícího
60 kg to tedy znamená 60 mg. Běžná dávka je 20 až 35 mg. K předávkování uživatele bez
tolerance tedy může dojít už při užití dvojnásobku až trojnásobku běžné dávky. [25]

Abstinenční příznaky halucinogenů jsou neobvyklé z toho důvodu, že způsobují okamži-
tou vysokou toleranci na danou drogu. To velice ztěžuje zneužívání těchto látek. U LSD a
psilocybinu (nebo také magických hub) je tato tolerance po zvýšení přibližně dvojnásobná,
což znamená, že pro stejný efekt ve stejný den by bylo potřeba dvojnásobné množství látky.
U DMT tato tolerance stoupá ještě daleko více, přibližně po hodině však většinou klesne
k minimu. Požití dalšího množství těchto látek pro dosažení stejného efektu je tak neprav-
děpodobné a vzhledem k intenzitě a charakteristice těchto halucinogeních stavů je chtíč po
další dávce okamžitě po vypršení účinků velice nepravděpodobný.

Navíc jsou tyto halucinogeny často označovány za nástroj, kterým se dá vyléčit závislost
z těžších drog, protože člověk má vhled do svého podvědomí, na své problémy. [8] Tyto látky
nebude aplikace obsahovat.

Porno

Porno je v současnosti běžnou záležitostí, se kterou se potýká mnoho z nás. Studie ukazují
na fakt, že časté sledování porna má souvislost s úzkostmi, stresem, sociálními problémy a
depresemi.

Ukázalo se také, že porno může měnit sexuální preference uživatelů a snižovat jejich
sexuální prožitek v reálném životě. Poté, co byli muži vystaveni pornografii, uvedli, že
jsou méně spokojeni s fyzickým vzhledem svých partnerů, sexuálním výkonem a úrovní
náklonnosti a vyjadřují větší touhu po sexu bez emocionálního zapojení.

Mezi důsledky užívání pornografie patří zvýšený negativní postoj vůči ženám, snížená
empatie pro oběti sexuálního násilí a zvýšení dominantního a sexuálního chování. Analýza
33 studií zjistila, že vystavení buď nenásilnému nebo násilnému pornu zvyšuje agresivitu
chování, včetně násilných fantazií a skutečných násilných útoků.

Porno stimuluje mozek přibližně stejně jako jiné stimulanty či tabák. Mozek totiž začne
vylučovat dopamin, chemickou látku fungující jako přenašeč signálů v mozku. Vylučování
dopaminu způsobuje změny nálad a navozuje pocit spokojenosti, štěstí a dobré nálady.

Postupem času si člověk vybuduje na těchto pocitech závislost, což vyvolává tzv. bažení
(craving). Čím více a déle je tento proces opakován, tím je bažení silnější. Člověk tak musí
stupňovat četnost, případně vyhledávat tvrdší formu porna, aby mu přinášela uspokojení.

To je spojené s již výše vypsanými problémy z reálného světa. Mozek reaguje na nový
stimul (nový materiál) vyplavováním více. To způsobuje budování tolerance, které je řešeno
opět zvyšováním dávek, protože na menší dávky již mozek tolik nereaguje.

Dalším velkým problémem jedince konzumujícího porno může být ztráta zájmu o sex.
Pro člověka je jednodušší podívat se na internet, než si hledat přítelkyni/přítele. A pokud
se porno nadužívá ve vztahu, může to vést k nechuti sexu s partnerem, emotivnímu odlou-
čení, erektilní dysfunkci či impotenci. Může to negativně poznamenat myšlení dotyčného
a způsobit nemilé problémy ve vztahu. Mnoho studií také ukazuje zvýšené sklony k násilí,
které může osoba praktikovat právě na svém partnerovi.

Porno může být a je problémem mnoha dospělých i nedospělých. Je tu velký potenciál
pro domácí léčbu se zdárným úspěchem. Porno tedy bude zahrnuto v aplikaci. Informace
byly převzaty z výukového webu [19].
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Hraní her

Do této kategorie lze zahrnout jak patologické hráčství na automatech, tak i účasti na
sportovních či jiných sázkách a hraní počítačových her. Nejhorší formou těchto závislostí
jsou právě hry spojené s nemalým obnosem peněz. Tyto hry se také nazývají gambling.
Mezi důležité aspekty léčby gamblingu patří:

∙ motivace,

∙ práce s emocemi,

∙ udržení abstinence,

∙ spolupráce partnera, partnerky, rodiny, přátel jako sociální opory,

∙ vytvoření náhledu do problémů spojených s hraním,

∙ změna životního stylu.

Existuje několik možností léčby gamblingu, mezi které patří telefonická pomoc odbor-
níka, ambulantní léčba, pobytová léčba. Často je potřeba přiklonit se právě k ambulantní
či pobytové léčbě. Pacient se může dostat do nemalých finančních potíží, začít si na gam-
bling půjčovat s následnou neschopností splácet. Není žádnou výjimkou, že se do takového
problému musí zapojit blízcí známí pacienta. O těchto problémech by měli být blízcí infor-
mování. Často musí přijít velká změna životního stylu, finanční gramotnosti.

I přesto, že se doporučuje soustavná ambulantní či pobytová léčba, chceme dát možnost
těm, kteří by do takového léčení za žádnou cenu nešli a chtějí si pomoci sami. Závislost na
hraní bude tedy v aplikaci zahrnuta.

Přestože je hraní počítačových her bez zapojení velkých finančních obnosů, může být
velkým problémem hlavně – ale nejenom – u dospívajících. Závislí dospívající můžou mít
kvůli hraní problémy jak sociální, rodinné, tak i školní. Je malé procento těch, kteří si tako-
vou závislost uvědomují, i přesto bude ale takové hraní zahrnuté v seznamu podporovaných
závislostí.

2.4 Formy terapie
Formy terapie v jakékoliv kategorii závislostí jsou:

∙ První pomoc (SOS) – nabídnutí krizového centra, které pomůže uživateli udržet svoji
střízlivost. Tato forma terapie bude zahrnuta v aplikaci. U existujících řešení taková
forma často chybí. Důležitými prvky budou dechová cvičení, připomenutí motivace pro
abstinenci a v neposlední řadě kontakty na krizová centra daného státu. V budoucnu
je zde příležitost zapojení krizového centra přímo v aplikaci, např. formou chatu
s odborníkem.

∙ Náhražka zdravější variantou (např. kouření – nikotinové žvýkačky). V aplikaci budou
tyto rady dostupné v sekci tipy.

∙ Odměny za dosažení výsledků – i jednoduchá pochvala může uživateli stačit k do-
držování střízlivosti. V aplikaci bude podpora odměn (tzv. achievementů) zahrnuta
a v budoucnu má potenciál pro přidání dalších, bez potřeby aplikaci aktualizovat –
bude stahováno přes API.
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∙ Podpora při nedosažení výsledků – Aplikace tu není proto, aby uživatele soudila, ale
pomohla. A to i v případě, že se uživateli nepodaří vydržet abstinovat.

∙ Tipy pro abstinenty i neabstinenty.

∙ Deník prohřešků – důležitá forma, která uživateli dává přehled o jeho úspěchu i neú-
spěchu.

∙ Nález motivace pro abstinenci – ve chvíli uvědomění si potřeby pomoci je nejvhodnější
doba pro uvědomění si důvodů, proč chci přestat.

∙ Vize postupu – grafy úspěchů minulých dní

∙ Vhled do rizikových situací či míst vyvolávajících bažení či relaps.

∙ Sociální interakce – nebýt v tom sám – v aplikaci bude sekce pro spojení s ostatními
uživateli majícími podobné problémy/závislosti.

∙ Šetření peněz - případně sepsání seznamu věcí, co si uživatel za ušetřené peníze může
koupit.

Sekce je složena z vlastních nápadů a inspirována knihou MUDr. Nešpora, CSc. [23].

2.5 Existující řešení
Pro kvalitní návrh aplikace je vhodné prostudovat si existující řešení podobného typu. Vět-
šina z nich funguje na bázi základní verze zdarma s pravidelným předplatným v řádech
desítek až stovek korun měsíčně. Pojem „achievement“ znamená odměnu za dosažené úspě-
chy a bude nadále používán v anglické formě.

Brainbuddy Tato aplikace je určena pouze pro odvykání závislosti na pornu a mastur-
baci. Má velice kvalitní zpracování. Její business model je: 7 dní verze zdarma a poté 379
Kč/měsíc. Má příjemný design, dobře vybrané barvy a vcelku dost funkcí. Mezi ty přední
patří:

∙ Hlavní stránka, na které je vidět, kolik dní a hodin již uživatel vydržel bez porna, denní
rutina uživatele zahrnující například meditace, minihry na uvolnění stresu, přečtení
si náhodného příběhu jiného uživatele, zhlédnutí pozitivně naladěného videa. Celá
tato procedura může trvat až patnáct minut. Aplikace se také na konci dne ptá, jaký
měl člověk den, jestli měl sex, stresové aktivity, jak se celkově cítil. Vyplnit všechna
tato data trvá asi dvě minuty. Čím déle je uživatel bez těchto, jak aplikace napovídá,
škodlivých aktivit, tím více roste jeho strom života, což je reálně animovaný stromek
rostoucí na statickém pozadí.

∙ Sociální část aplikace, ve které existují tzv. týmy rozdělené podle délky abstinence.
Tito členové týmu poté mezi sebou mají šanci komunikovat zprávami. Každý tým má
nějaké bodové hodnocení na základě doby abstinence jednotlivých členů. Tyto týmy
i jednotlivci jsou poté zařazováni do žebříčků, ve kterém mohou týmy soutěžit mezi
sebou.
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∙ Další sociální část aplikace, ve které jsou příspěvky psané ostatními členy aplikace.
Jsou rozdělené do dvou kategorií – motivující příspěvky od osob, které zvládají svoji
abstinenci a příspěvky žádající o radu či pomoc. Každý příspěvek může být komen-
tován nebo hodnocen. Každý přispěvatel má vedle svého jména kolonku, ve které je
vidět, kolik dní už abstinuje.

∙ Cetrum první pomoci, ve které je člověk proveden dechovým cvičením. Pokud je
uživatel stále v pokušení, je mu nabídnuta minihra ve formě kvízu. Pokud ani to
nepomůže, opakuje se pokus s dechovým cvičením.

∙ Aplikace má i blokátor internetového obsahu, který je instalovatelný do prohlížeče
Safari.

∙ Audio cvičení o různých tématech týkajících se sexuality a závislosti.

Kwit Aplikace je určena pro závislost na kouření. Má dobře vybrané barevné rozpoložení.
Základní verze je zdarma. Některé funkce jsou ale zablokovány a měsíční cena činí 209 Kč.
Navíc je uživatel v základu svázán pěti záznamy v deníku, což činí aplikaci v základní verzi
takřka nepoužitelnou. Aplikace je velice obsáhlá a hlavními funkcemi jsou:

∙ Stránka, na které jsou vidět ušetřené peníze, délka členství, počet nevykouřených
cigaret. Pro platící členy je poté vidět i level (úroveň) pokroku, nevdechnuté chemické
látky, ušetřený čas.

∙ Achievementy za dosažené výsledky týkající se zdraví, času, života, cigaret a peněz.

∙ Stránka diáře, na které jsou vidět všechny záznamy na časové ose ve formě „kartiček“
ukazujících odemknuté úspěchy, dosažené úrovně a zkušenosti.

∙ Stránka statistik s grafy podle záznamů z deníku.

∙ Přidání záznamů do deníku, včetně možnosti přidání záznamu, který značí, že se
uživatel pokušení ubránil.

Quit it Aplikace je opět určena pouze pro odvykání závislosti na kouření. Je velice jed-
noduše zpracovaná. Základní verze je zdarma a v plné verzi stojí 25 Kč jednorázově. Hlavní
výhodou placené verze je, že je bez reklam, obsahuje widget (doplněk vedle plochy) pro iOS
a více tipů. Hlavními funkci této aplikace jsou:

∙ Hlavní stránka, na které je doba bez kouření, nevykouřené cigarety a ušetřené peníze,
tip dne.

∙ Stránka s informacemi o zdravotním postupu uživatele.

∙ Stránka cílů, věcí, které si chce uživatel koupit za peníze ušetřené díky abstinenci.
Funguje pravděpodobně jako kvalitní motivátor.

∙ Za dosažené výsledky uživatele čekají odměny ve formě pohárů a achievementů. K dis-
pozici jsou také statistiky, žebříček sestavený pomocí Apple Game Centra.

∙ Relaps se v aplikaci řeší resetováním data do dnešního dne. Aplikace tedy nepracuje
s ničím jiným, než s datumem, dle kterého odvozuje všechny ostatní informace.
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Neexistuje zde žádný deník, do kterého by si uživatel zapisoval svůj pokrok. Je plně
odkázán pouze na datum posledního relapsu (návrat k užívání), což se dá považovat za
nedostatečné.

Quit genius Další aplikace která se týká pouze odvykání závislosti na kouření. Na za-
čátku se aplikace zeptá na základní informace uživatele a následuje platební brána. Aplikace
je na 1 týden zdarma, poté za 1120 Kč ročně, tedy 94 Kč měsíčně. Zároveň má člověk mož-
nost získat týdny zdarma za pozvání uživatelů. Je na první pohled vidět, že si návrháři dali
práci s uživatelským rozhraním. Aplikace je velice rozsáhlá a má mnoho funkcí.

∙ Na hlavní stránce jsou užitečné informace o procesu abstinence, výuková videa, chat
s adiktologem, komunitní příspěvky a články na blogu, ve kterém se dají najít užitečné
tipy pro uživatele.

∙ Stránka s informacemi o zdravotním postupu uživatele, log záznamů, spouštěčů,
vdechnutých škodlivin, úspěchů a ušetřených peněz a času získaného abstinencí.

∙ Výukové audionahrávky, které se postupně odemykají.

∙ Fórum pro uživatele s rozlišením skupin pro nováčky, otázky, pomoc při neukojitelné
potřebě na relaps, zpětná vazba k aplikaci, sdílení vlastního postupu a další užitečné
skupiny.

Smoke free Aplikace pro odvykání kouření. Základní funkce jsou zdarma, premium poté
za 29 Kč měsíčně.

∙ Hlavní stránka obsahuje čas od poslední cigarety, zdravotní postup, úspěchy neboli
„mise“, ušetřené peníze, záznamy bažení (craving) (ve formě grafu za posledních 7
dní) a další.

∙ Deník, do kterého se zapisují záznamy o relapsu.

∙ Záznamy bažení včetně jejich analýzy (seznam, graf, mapa, analýza spouštěčů).

∙ Mise, za které uživatel dostává achievementy.

QuitNow! Aplikace pouze pro odvykání od tabákových výrobků. V základu je zdarma,
placená verze stojí 99 Kč.

∙ Hlavní stránka obsahuje ušetřené peníze, dny bez kouření, počet nevykouřených ciga-
ret, získaný čas, úspěchy, komunitní příspěvky a informace o zdravotním pokroku.

∙ Chat pro abstinující uživatele. Chat je rozdělený podle jazyka uživatele a česká ko-
munita je tam velice aktivní.

∙ Stránka s pokrokem v obnově zdraví na základě dat Světové zdravotnické organizace.

V aplikaci chybí jakákoliv možnost přidat si aktuální data. Jediná možnost, jak přidat
informaci o relapsu, je resetovat datum poslední cigarety, což smaže veškerý pokrok v apli-
kaci včetně získaného času, ušetřených peněz nebo počet nevykouřených cigaret. I přesto
je v aplikaci dost aktivní komunita právě v chatu.
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Shrnutí Z výše uvedených aplikací si lze všimnout následujících, často se vyskytujících a
smysl dávajících funkcí.

∙ Hlavní stránka s přehledem ušetřených peněz, nevykouřených cigaret, datum poslední
cigarety, záznamy o bažení, grafy a tipy, případně informace o zdravotním zlepšení.

∙ Komunitní část terapie, ve které se lidé s podobným problémem motivují ke spo-
lečnému úspěchu, podporují při neúspěchu. Podle bližšího zkoumání příspěvků na
jednotlivých fórech bylo zjištěno, že tato forma je velice účinná, neboť uživatelům
často pomůže už samotná terapie sdílením, případné podpora od jiných. Hlavní na
této formě je pocit, že v tom člověk není sám.

∙ Achievementy odměňující uživatele za dosažení nějakých výsledků či přesáhnutí mil-
níků je důležitým prvkem motivujícím uživatele. Odměňování achievementy je lety
prověřeno například v počítačových hrách.

V některých z těchto aplikací byly nalezeny více nebo méně závažné chyby nebo nedostatky,
kterým se pokusíme předejít.

∙ Možnost přidání záznamů do deníku. Buď v aplikaci úplně chybělo a aplikace byla
závislá pouze na datu posledního relapsu, nebo chyběla možnost přidat záznam, který
by zachytával úspěšný pokus relapsu předejít.

∙ Možnost první pomoci. Jedná se o důležitý prvek terapie, který ve většině aplikací
úplně chyběl.

∙ Žádná aplikace neměla možnost přidání a sledování více závislostí najednou.

∙ Většina aplikací neměla možnost přidat si do záznamu spouštěč, který relaps či bažení
vyvolal.

∙ Pouze jedna aplikace měla možnost přidat si do záznamu v deníku lokaci, kterou bylo
poté možné zhlédnout na mapě.
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Kapitola 3

Návrh řešení

Aplikace bude mít síťovou architekturu klient-server (mobilní aplikace-aplikační backend).
Server tedy bude poskytovat API (Application programing interface, dále jen jako API) –
rozhraní pro komunikaci mezi mobilní aplikací a serverem – pro dotazování a manipulaci
databázových dat.

3.1 Technologie backendu
Backend bude psaný v jazyce PHP. Je to lety prověřený jazyk, se kterým mám bohaté
zkušenosti a přehled o nejmodernějších přístupech a knihovnách. Pro správu sezení (session),
směrování (routování) URL, oddělení business logiky od logiky prezentační, autentifikaci a
autorizaci uživatelů a další nástroje byl zvolen Nette Framework.

Relační MySQL databáze

Databáze je systém řízení, zpracování a ukládání dat. V současnosti nejrozšířenějšími data-
bázemi jsou tzv. SQL a NoSQL databáze. Relační databáze tato data ukládá strukturovaně
podle daných pravidel, omezení a vztahů mezi nimi. Často jsou relační databáze organizo-
vány do databází, tabulek a sloupců.

SQL (Structured Query Language) je standardizovaný deklarativní jazyk pro provádění
operací a získávání dat z relační databáze.

MySQL je jednou z možností pro SQL databázi. Jedná se o nejpoužívanější open-source
SQL řešení. Bude důležitou součástí naší aplikace pro ukládání a poskytování dat mezi
uživateli. MySQL data organizuje do databází. Databáze obsahují tabulky, které obsahují
řádky dat stejného typu (tedy například tabulka users). Tabulky mají definovanou struk-
turu, sloupce. Každý řádek tabulky je složen ze sloupců. Sloupce mají datový typ, počáteční
hodnotu, případně komentář. Mohou mít integritní omezení, index (i více sloupců najed-
nou), být NULL či NOT NULL. Indexy slouží k rychlému nalezení řádků z tabulek.

MySQL také poskytuje vlastnosti ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, Durability.

∙ Atomicity (Atomicita) – Operace v transakci se provedou jako jedna atomická – nebo
také nedělitelná – operace. To znamená, že pokud některá z částí operace selže, vrátí
se stav databáze do původního stavu (ROLLBACK) před danou transakcí. Transakce,
a díky tomu i atomicita, je v určitých případech velmi důležitou funkcí, kterou MySQL
má. Reálným případem mohou být bankovní převody.
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∙ Consistency (Konzistence) – Po dokončení operace je databáze konzistentní. Každá
tabulka databáze může mít definovaná pravidla a omezení. Konzistence znamená, že
jsou tato pravidla vždy dodržena.

∙ Isolation (Izolace) – Operace jsou navzájem izolované. Pokud se sejde požadavek na
zápis více řádků do tabulky najednou, jsou dělány postupně, nezávisle na sobě.

∙ Durability (Trvanlivost) – Všechny změny tvořené operacemi jsou zachovány, uloženy
do perzistentního úložiště (pevný disk).

MySQL má dvě základní úložiště dat (storage engines) – InnoDB a MyISAM. MyI-
SAM byl vůči InnoDB historicky rychlejší při čtení, uměl full-text indexy. V dnešní době je
pravděpodobně jeho jedinou výhodou nižší náročnost na diskovou paměť. InnoDB podpo-
ruje transakce (ACID), cizí klíče, zamykání na úrovni řádků a je v současnosti využívána
více než MyISAM. Bude se používat úložiště InnoDB, a to hlavně kvůli cizím klíčům, díky
kterým je velice jednoduché získávat reference (řádky z cizích tabulek).

Výše uvedené vlastnosti nejsou jen výhradou MySQL.

Adminer

V dnešní době existuje mnoho nástrojů pro práci s obecnými databázovými daty. Jedním
z nich je velice známý PHPMyAdmin. Pro moje potřeby byl ale vybraný nástroj Adminer
od českého vývojáře. Adminer poskytuje nástroje pro import, export, vytvoření tabulek,
nastavení cizích klíčů, pohledů, pravidel a omezení, vyplňování dat tabulek a další užitečné
nástroje. V dnešní době je proto zbytečné pro vytváření tabulek SQL dotazy vymýšlet sám.
Tyto nástroje je dokáží vygenerovat automaticky. Pro návrh databáze a jejich tabulek bude
tedy tento nástroj využit.

Javascript Object Notation

Javascript Object Notation – též jako JSON – je způsob zápisu a serializace strukturovaných
dat. Je lehce čitelný a zapisovatelný. Není závislý na platformě a má širokou podporu ve
všech moderních jazycích. Není závislý na programovacím jazyce. Využívá konvence, které
jsou známé programátorům jazyků C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python a mnoha
dalších. Pro zařízení je jednoduché ho parsovat (rozebrat) i generovat. Je schopen uchovávat
text (string), číslo, objekt, pole, pravdivostní hodnoty (bool) a null.

Objektem je kolekce dvojic klíč (typ string nebo číslo), hodnota (kterýkoliv podporovaný
typ). Dvojice se dávají do párových značek { }, oddělují se znakem čárky. Klíč s hodnotou
se od sebe oddělují znakem pomlčky. Např. v jazyce PHP je ekvivalentem asociativní pole.

Pole je seřazeným seznamem hodnot. Hodnoty se dávají mezi párové znaky [ ], oddělují
se znakem čárky. Jejími prvky mohou být kterýkoliv z podporovaných typů uvedených výše.
Např. v jazyce Java je ekvivalentem List, v jazyce Javacsript je pole zapisované stejným
způsobem.

Pravdivostní hodnoty se zapisují jako true nebo false.
Text začíná znakem uvozovek a končí stejným znakem. Může obsahovat kterékoliv znaky

sady UNICODE kromě uvozovek a zpětného lomítka. Pro tyto výjimky a další speciální
znaky lze využít tzv. escape sekvence. Těmi můžou být např. \n (nový řádek), \\ (zpětné
lomítko), \" (uvozovky v textu) \uXXXX (kde místo znaku X je hexadecimální číslice).

Tato sekce byla parafrázována z [10].
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Nette Framework

Nette framework je knihovna od českého vývojáře, která využívá architekturu MVP (Model-
View-Presenter, i dále uváděno v anglickém jazyce). Jedná se o architekturu, která rozděluje
datovou, řídicí a prezentační logiku do jednotlivých celků. Architektura MVP má 3 základní
celky.

∙ Model - Most mezi databází či jiným úložištěm dat a Presenterem.

∙ Presenter - Řídicí prvek, který rozhoduje o datech, která se z Modelu budou přenášet
do View.

∙ View - Prezentační (zobrazovací) prvek, kterým je v případě tohoto frameworku tzv.
Latte šablona.

Obrázek 3.1: Vztah jednotlivých celků architektury MVP

Následuje vysvětlení této architektury na konkrétním příkladu.

∙ Uživatel klikne na tlačítko v aplikaci

∙ Vyšle se HTTP(S) požadavek na API server.

∙ Podle URL požadavku se v routovací tabulce najde shoda (dále jen jako anglicky
Router)

∙ Podle výstupu z Routeru se rozhodne, který Presenter obslouží tento požadavek

∙ V presenteru se zavolá konkrétní akce, opět na základě routovacích pravidel.

∙ Presenter provede zpracování požadavku, vstupu uživatele. Pokud pracuje s daty,
využije se k tomu Model. Modely jsou v Nette Frameworku zaregistrovány jako tzv.
služby – services. Proměnné pro výstup do šablon – Views – se v Presenteru nastavují
přes $this->template. V případě API, ve kterém chceme, aby výstupem byl JSON,
se používá $this->payload.
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∙ View v této aplikaci prozatím není potřeba, protože se vrací pouze JSON odpověď
pro mobilní aplikaci. V budoucnu by byly views použity pro zobrazování jakýkoliv
informací dynamicky nastavených Presenterem přímo na webové stránce.

Důležitými důvody pro výběr MVP Frameworku v aplikaci obsahující pouze API jsou
rozdělení datové vrstvy od prezentační, routování s mnoha možnostmi, zabezpečením na
mnoha úrovních, prací s uživatelským sezením a rozšířitelností pro případnou webovou
aplikaci do budoucna.

Nette Presenter a jeho životní cyklus

Presenter je třída, která řídí akce vyvolané přístupem na nějakou konkrétní URL. Má svůj
životní cyklus, který vypadá následovně:

∙ startup() – metoda volaná na samotném začátku presenteru bez ohledu na akci. Hodí
se například pro kontrolu přihlášení uživatele v případě, že se jedná o presenter do-
stupný pouze přihlášeným.

∙ action<nazevAkce>() – metoda volaná pro inicializaci jedné konkrétní akce. Zde se
můžou dělat kontroly, například existence požadovaného záznamu, případně kontrola
chyb a přesměrování uživatele na jinou URL adresu.

∙ handle<nazevSignalu>() – metoda volaná v případě, že je dostupný nějaký signál. Sig-
nálem může být buď odeslaný formulář, nebo URL adresa obsahující ?do=nazevSignalu.
Signály se hodí například pro nastavení filtrů nebo paginaci (stránkování) záznamů.

∙ beforeRender() – metoda vyvolaná před voláním konkrétní renderovací metody.

∙ render<nazevAkce>() – metoda volaná pro přípravu konkrétních dat do šablony.
Proměnné šablony se nastavují přes $this->template-><nazev>. Proměnné pro vý-
stupní JSON v případě api se nastavují přes $this->payload-><nazev> buď v ren-
derovací metodě, nebo metodě konkrétní akce.

∙ shutdown() – volá se po úplném skončení výpisu všech dat na výstup, těsně před
skončením konkrétního presenteru.

Přesměrování mezi akcemi nebo mezi presentery může vypadat následovně

$this->redirect("list");
$this->redirect("Diary:list");
$this->redirect(":Admin:Users:detail", ["id" => $id]);

Pro pochopení těchto zápisů je třeba znát funkci Nette Routeru.
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Nette Router

Nette router je součástí knihovny zajišťující obousměrné překládání mezi URL adresou a
akcemi Presenteru [15]. Příklad takového routeru může vypadat následovně:

$router = new RouteList();
$router[] = new Route("user/login", "User:login");

Případně zde může být využito dynamických cest.

$router = new RouteList();
$router[] = new Route("<presenter>/<action>/<id>", "Index:default");

V presenteru User se poté akce vykonaná při přístupu na URL /user/delete/5 zapisuje
takto:

function actionDelete($id) {
// $id bude 5

}

Platí, že čím je cesta níž v kódu, tím je více obecná. Čím je výše, tím více je konkrétní.
Je to z toho důvodu, že se při vyhledávání správné cesty framework zastaví na první, které
vyhovuje požadované URL.

V Nette Latte lze poté nechat vygenerovat URL adresu pro akci login z presenteru
UserPresenter.

<a n:href="User:login">Login</a>

Pro pochopení použití takového zápisu je nejdříve třeba pochopit i funkcionalitu šablo-
novacího systému Nette Latte.
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Nette Latte

Latte je šablonovací systém zahrnutý v Nette, poskytující intuitivní a rozšiřující funk-
cionalitu PHP. Zakládá si na bezpečnosti, která je založena na kontextově senzitivním
ecsapováním. [14]

Konkrétní příklad tohoto escapování může být tento kód:

<p onclick="alert({$movie})">{$movie}</p>
<script>var movie = {$movie};</script>

Tento kód se šablonovacím systémem překompiluje a ve fázi výpisu může poté výstup
vypadat takto:

<a onclick="alert(&quot;Avengers&quot;)">Avengers</a>

<script>var movie = "Avengers";</script>

Lze si všimnout, že v různém kontextu je výstup jiný právě proto, aby bylo ošetřeno
XSS (vysvětleno v dalším odstavci). V případě potřeby se dá toto ošetření vypnout pomocí
filtru

<a onclick="alert({$movie|noescape})">{$movie}</a>

Výstupem poté bude

<a onclick="alert(\"Avengers\")">Avengers</a>

Takový kód při kliknutí spustí funkci alert.
Cookies jsou malé soubory dat, díky kterým prohlížeč zachovává sezení (identitu) uži-

vatele při prohlížení mezi webovými stránkami. Pokud se cookies oběti dostane k cizí osobě,
může se za oběť začít vydávat, psát příspěvky jménem oběti nebo například smazat/modi-
fikovat článek, pokud je obětí administrátor stránky. Taková krádež identity se nejčastěji
provádí přes tzv. XSS útok.

XSS – neboli Cross site scripting – je hrozba, při kterém se útočník znaží do prohlížeče
zavést vlastní HTML kód. V mnoha případech se poté dá zneužít takovým způsobem, že
si pomocí vloženého Javascriptu útočník nechá poslat na svůj vlastní server cookies, díky
kterým se poté může vydávat za oběť. XSS je v Nette Frameworku šikovně řešený pomocí
Latte.

V mnoha ohledech je zápis podobný, jako by se psalo v čistém PHP. Pro začátek tagu
se používá znak { a končí se znakem }. Výsledný kód je plně ošetřen od XSS, může poté
vypadat následovně:

<h1>{$title|upper}</h1>
{if count($menu)}

<ul class="menu">
{foreach $menu as $item}

<li>
<a href="{$item->href}">{$item->caption}</a>

</li>
{/foreach}

</ul>
{/if}
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Nebo také pomocí tzv. Latte maker:

<h1>{$title|upper}</h1>
<ul n:if="count($menu)" class="menu">

<ul class="menu">
<li n:foreach="$menu as $item">

<a n:href="detail id => $item->id">{$item->caption}</a>
</li>

{/foreach}
</ul>

Nette Database

Pro práci s databází existuje v Nette součást – jmenný prostor – Nette\Database. Zabez-
pečuje abstraktní rozhraní pro práci s databází. Tvoří obálku nad PDO (PHP Data Objects,
o tom dále) a rozšiřuje ji o další užitečné funkce. Pro běžnou práci s SQL databází nemusí
programátor psát konkrétní SQL dotazy. Ty vytváří samotná knihovna a optimalizuje je
tak, aby vznikaly na databázi co nejmenší nároky. Navíc tato knihovna umožňuje tzv. fluent
zápis, což znamená zřetězení metod volaných za sebou. Pro představu, jak to celé funguje,
lze využít následující příklad.

$user = $database->table("users")->get($id); // nebo
$user = $database->table("users")->where("id", $id)->where("active", 1);

Pokud chceme dostat záznamy z tabulky s relací OneToMany (1:N), např. seznam závis-
lostí konkrétního uživatele z tabulky user_addictions, můžeme za předpokladu, že mají
tyto tabulky správně nastavené cizí klíče, využít metodu related. Pro získání záznamu
relace ManyToOne (N:1) či OneToOne (1:1) můžeme použít buď metodu ref či přistoupit
na vlastnost daného záznamu přímo:

foreach($user->related("user_addictions") as $addiction) {
print($addiction->ref("addiction_class")->name); // nebo
print($addiction->addiction_class->name);

}

PDO – PHP Data Objects – je knihovna pro PHP zabezpečující abstrakci pro práci
s databází. Zahrnuje mnoho užitečných driverů (ovladačů) pro různé odnože SQL serverů při
zachování stejného rozhraní použití. Zahrnuje také ochranu před SQLi. Vzhledem k tomu,
že je Nette Database obálkou právě nad PDO, dané příklady budou uváděny s použitím
Nette Database.

SQLi (neboli SQL injection) je útok na SQL server, ve kterém se útočník snaží o akce, ke
kterým by za normálních okolností neměl přístup. Mazání, modifikace, přidání či vylistování
dat či databázových tabulek. Tyto hrozby jsou reálné v případě, že se špatně ošetřuje vstup
uživatele. Uživateli by za žádných okolností neměla aplikace věřit! Taková ukázka SQLi
(a špatného užití Nette Database) může vypadat následovně:

$result = $database->query("DELETE FROM users WHERE id = ".$_GET["id"]);

Pokud je v kódu takto neošetřený vstup, útočník toho může zneužít a do parametru id
zadat např. tento řetězec:

1 OR 1=1
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Například bývalému administrátorovi, který zná proces/URL adresu mazání uživatele
pak stačí podstrčit současnému administrátorovi odkaz na mazání, který bude obsahovat
?id=1 OR 1=1. Pokud administrátor s právy pro mazání na takový odkaz přistoupí, smaže
všechny uživatele z tabulky users. Jde tedy o velmi nebezpečnou chybu, které je třeba se
vyvarovat.

SQLi je zabráněno v případě správného použití PDO. Správné použití může vypadat
následovně:

$result = $database->query("DELETE FROM users WHERE id = ?", $_GET["id"]);
// nebo
$result = $database->get($_GET["id"])->delete();

Využívá se tzv. prepared statements (připravených dotazů), které správně zpracují vstup
tak, aby se SQLi předešlo.

Pro jednoduché aplikace je vhodné tuto práci s databází využít, pro naše účely ale
chybí ORM (Objektově relační mapování), které zjednodušuje a zpřehledňuje programování
aplikace a zapouzdřuje používání databázových dotazů včetně mapování na entity/objekty.

Doctrine 2

Práce s databází bude zajištěna pomocí knihovny Doctrine 2, která slouží jako ORM. Zá-
kladní myšlenkou je asbtrakce dat, zapouzdření a práce s daty jako s objekty, které se
mapují z relační databáze (v našem případě půjde o MySQL).

Doctrine má vlastní abstraktní jazyk pro práci s databázemi DQL (Doctrine Query
Language) vycházející z SQL (Structured Query Language), který lze využít. Doctrine
implementuje návrhový vzor Data Mapper. K práci je třeba mít k dispozici instance třídy
EntityManager, která obsahuje důležité funkce pro práci s ORM. V Nette Frameworku
bude entitní manažer zaregistrován jako služba. Poskytuje přístup k repozitářům s Entitami
daného typu.

/** @var EntityRepository **/
$this->entityManager->getRepository(UserEntity::class);

Nad tímto repozitářem se dále dají používat užitečné funkce.

∙ findBy($criteria)

∙ findOneBy($criteria)

∙ select($criteria)

Entita je objekt, který zapouzdřuje vlastnosti jedné konkrétní datové struktury, v pří-
padě databáze se jedná o jeden řádek z tabulky.

Entity nemají pracovat s ničím jiným, než s vlastními daty. Na rozdíl od návrhového
vzoru ActiveRecord nemá entita v Doctrine 2 přístup k funkcím pracujícím s databází,
nemůže tedy obsahovat funkce CRUD (Create – vytvořit, Read – přečíst, Update – aktu-
alizovat, Delete – smazat). [9] ActiveRecord naopak povoluje tyto funkce zahrnout přímo
v entitě. ActiveRecord také porušuje SRP – Single responsibility principle – který říká, že
každý objekt by měl mít právě jednu zodpovědnost.

V Doctrine 2 se entity dají uložit pouze přes instanci EntityManager pomocí metod
persist($entity) (v případě vytvoření nového záznamu) a flush($entity) (pro potvr-
zení změn).

22



Ke zlepšení a zjednodušení práce bude každá entita dědit od třídy BaseEntity, která
může mít následující funkce:

∙ toArray($expandCollections, $ignoreKeys) – Funkce využitelná hlavně pro API,
konvertující entitu – i entity v nich zanořené – na pole. V případě kolekcí (tedy
OneToMany relací) je možnost je překonvertovat, pokud bude klíč vlastnosti uložený
v $expandCollections. Naopak nebudou konvertovány vlastnosti, které mají klíče
v $ignoreKeys.

∙ set(array $data) – nastavení více vlastností najednou.

Pro nastavení mapování vlastností na sloupce z databáze se používají tzv. anotace v ko-
mentářích. Taková vlastnost potom lze může vypadat například takto:

/**
* @var int
* @ORM\Column(name="id", type="integer", nullable=false)
* @ORM\Id
* @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY")
*/
private $id;

V Doctrine 2 existuje možnost tzv. code first přístupu. To znamená, že programátor
může nejdříve napsat všechny entitní třídy a může udělat tzv. mapping (migraci) na data-
bázové tabulky. Framework vytvoří přesnou kopii toho, co programátor definoval třídami,
včetně relací sloupců a cizích klíčů, případně indexů.

V případě cizích klíčů se dá využít anotace ManyToOne, ManyToMany, OneToMany,
JoinColumn. Pro příklad je zde uvedena reference na lokaci v entitě záznamu z deníku
DiaryRecord, tedy relace ManyToOne

/**
* @var Location
* @ORM\ManyToOne(targetEntity="App\Entity\Location",

inversedBy="diaryRecords", cascade={"persist"})
* @ORM\JoinColumn(name="location_id", referencedColumnName="id")
*/

public $location;

Pokud chceme pracovat s více entitami navazujícími na jednu entitu, můžeme založit
kolekci OneToMany (například uživatel má svoje závislosti):

/**
* @var UserAddiction[]
* @ORM\OneToMany(targetEntity="App\Entity\UserAddiction", mappedBy="user")
*/

private $userAddictions;

V takovém případě musíme ještě nastavit tuto vlastnost na instanci ArrayCollection:

function __construct() {
$this->userAddictions = new Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection();

}
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Tyto reference potom můžeme libovolně procházet. Knihovna si načte potřebná data
z databáze za pomoci cizích klíčů:

// OneToMany
foreach($user->getUserAddictions() as $addiction) {

// ...
}
// ManyToOne
print($addiction->user->name);

Facades, neboli fasády, slouží jako prostředník mezi presentery a repozitáři. V architek-
tuře MVP se tedy jedná o součást modelu. Jedna fasáda by zřejmě měla – podle principu
SRP – pracovat pouze s jedním problémem. To znamená, že UserFacade bude zasahovat
pouze do repozitářů entit User.

Pro fasádní třídy v aplikaci bude implementována pro vyšší míru znovupoužitelnosti
a abstrakce rodičovská třída BaseFacade, která implementuje společné chování fasádních
tříd.

∙ vlastnost protected $entityName = NULL, kterou musí pro správnou funkcionalitu
změnit každý potomek – př. UsersFacade má tuto vlastnost definován jako
public $entityName = User::class;,

∙ vlastnost EntityManager $entityManager,

∙ metoda getRepository() - vrátí repozitář entit typu $entityName,

∙ get($id) : BaseEntity,

∙ delete($id) - $id může být buď celočíselný identifikátor int, nebo Entity,

∙ persistAndFlush(BaseEntity $entity) - zajistí uložení objektu – entity – do da-
tabáze.

3.2 Technologie mobilní aplikace
Mobilní aplikace bude psaná v jazyce Dart s použitím Flutter frameworku. Flutter je mo-
derní open-source framework pro tvorbu kvalitních mobilních aplikací vytvořený Googlem.
První alfa verze frameworku byla vypuštěna v květnu 2017 a jde tedy o velice čerstvý pro-
jekt. Výstupem je buď iOS nebo Android aplikace, která může na obou zařízeních vypadat
stejně. Lze ale i rozdělit vzhled podle platformy, na které se aplikace spouští.

Pro vykreslování uživatelského rozhraní se používají takzvané Widgety. Každý Widget
buď dědí od StatelessWidget nebo StatefulWidget. StatelessWidget nemá svůj vnitřní
stav. Díky tomu framework pozná, že za žádných okolností nebude potřeba překreslovat.
StatefulWidget je na druhou stranu Widget, který má svůj vnitřní stav a může se měnit.
V případě, že se změní jeho vnitřní stav, se Widget překreslí pomocí metody render.
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Tento celý proces je velice rychlý a intuitivní na provedení. Taková render metoda poté
může vypadat například následovně:

Widget build() {
return Scaffold(

appBar: AppBar(
title: Text("You clicked the button $clicks times"),
backgroundColor: Colors.green,

),
body: RaisedButton(

onPressed: () {
setState(() {

clicks++;
});

},
child: Text("+")

)
);

}

Rozhodnutí použití Flutter frameworku s vlastním backendem v jazyce PHP mělo hned
několik důvodů.

∙ Multiplatformovost databáze - Jazyk Swift lze pro vývoj mobilní aplikace využít pouze
na zařízení společnosti Apple. CloudKit je databázová vrstva, která se používá pro
tyto aplikace. Je opět dostupná pouze pro zařízení Apple. CloudKit navíc nemá na-
tivní možnost pro export těchto dat. To znamená, že v případě potřeby expanze na
více platforem, ať už webové, nebo třeba Android, je jediným možným řešením apli-
kaci aktualizovat s funkcemi, které stáhnou z CloudKitu všechna data a přemigrovat
je jinam. Vše ještě ztěžuje fakt, že kontejnery CloudKitu mohou být i privátní, což
znamená, že k datům těchto kontejnerů nemá přístup nikdo jiný než samotný uživa-
tel. V praxi to pak znamená, že je nemožné zmigrovat všechna data, protože by to
znamenalo mít takovou migrační proceduru spuštěnou u všech uživatelů. Což ale zna-
mená, že v případě, kdy uživatel přestane aplikaci používat, a začne ji za rok používat
na jiné platformě, o data příjde. Tento přístup je od firmy Apple obvyklý, v tomto
případě ale hodně svazující.

∙ Svoboda UI – Vývojář má svobodu v kompozici prvků dle jeho představ, včetně jejich
logických celků. Dvěma možnými přístupy jsou prvky vypadající podle platformy,
na níž je aplikace spuštěna, nebo použití univerzálního designu pro obě platformy.
Buď se zvolí Cupertino Widgety (iOS), nebo Material Widgety (Android). Dále je
samozřejmě možnost si widgety vytvořit a nastylovat vlastní, to je ale ve většině
případů zbytečné.

∙ Flutter si zakládá na pixel-precise designu – pokud vývojář používá tzv. Cupertino
prvky, z pohledu uživatele nepoznáte, že aplikace vlastně nevyužívá nativní prvky do-
dané firmou Apple. Material prvky mají ale oproti Cupertino prvkům značné výhody,
a bude tedy využito těchto prvků.

∙ Rychlost vývoje – Flutter má nativní integraci tzv. „Hot Reload“ do IntelliJ IDEA a
dalších vývojových prostředí. Tato funkce umožňuje překompilovat aplikaci za běhu
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bez ztráty stavu. To znamená, že lze měnit a aplikovat kód za běhu aplikace bez
nutnosti vypnutí, kompilace a znovuspuštění. Aktualizují se jen knihovny a prvky,
které byly změněny, a promítnutí změn může trvat méně než 2 sekundy.

∙ Designování v kódu – ve Flutteru se design implementuje kódem. Což je velice sub-
jektivní přístup, osobně mi ale vyhovuje o dost více, než pozicování prvků vizuálně,
jako je tomu např. v XCode.

Tato sekce čerpala z oficiálních stránek [13].

3.3 Sekce a funkce aplikace
Aplikace bude mít několik důležitých prvků pro efektivní způsob terapie. Uvedené příklady
jsou pro uživatele kuřáky, v určitých případech se tyto metody dají využít i pro širší spek-
trum závislostí.

Spodní lišta

Uživatel bude mít rychlý přístup k většině funkcí ze spodní lišty (toolbaru). Ta bude obsa-
hovat položky dashboard, diary (deník), sociální síť a další (nastavení).

Záložka další

V záložce „další“ bude nastavení uživatelského účtu, možnost změny uživatelského jména,
hesla a e-mailu, seznam aktivně sledovaných závislostí, možnost přidat závislost novou.

Přihlašení a registrace, úprava profilu

Uživatel by měl mít možnost na začátku registrovat svůj uživatelský účet. Přihlašování
bude fungovat přes uživatelské jméno nebo e-mail (podle preferencí konkrétního uživatele)
a heslo. Také musí existovat funkce pro obnovení zapomenutého hesla, které bude fungovat
na základě zaslání e-mailu.

Uvítací obrazovka

Po prvním přihlášení se aplikace dotáže na seznam závislostí uživatele, preferovanou měnu
a preference soukromí.

Dashboard

Dashboard bude uživatele vítat po každém spuštění aplikace. Bude obsahovat důležité in-
formace, jako je aktuální stav abstinence, ušetřené peníze, tipy dne, grafy za poslední týden,
případně motivační věta a nouzové tlačítko pro první pomoc.

Aktuální stav abstinence bude zobrazovat počet dní od posledního relapsu, případně
data konkrétní závislosti, například počet vykouřených cigaret za posledních 7 dní, dopl-
něný grafem. Aplikace bude předpokládat, že člověk, který nevyplňuje záznamy do deníku,
abstinuje.

Ušetřené peníze se budou kalkulovat na základě nastavených hodnot v detailu konkrétní
závislosti a záznamů v deníku.

Nouzové tlačítko by mělo pomoci uživatelům, kteří cítí, že se blíží relapsu.
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První pomoc

Uživatel by měl mít možnost v případě nejvyšší nouze najít v aplikaci první pomoc. Po
každém kroku se aplikace uživatele zeptá, zdali se relapsu vyhnul, nebo potřebuje pomoc
další. Kroky pro takovou pomoc budou následující:

∙ dechové cvičení – aplikace provede uživatele jednoduchým dechovým cvičením,

∙ zobrazení motivačních zpráv nastavených dříve,

∙ doporučení kontaktování blízkého člověka,

∙ doporučení poskytnutí příspěvku do centra pomoci,

∙ nabídnutí krizových kontaktů důvěrné linky pro konkrétní stát - aplikace bude po-
stupně doplňovat seznam podporovaných států a minimálně telefonní čísla krizových
center, která se v případě potřeby uživateli nabídnou.

Nastavení

Nastavení by mělo mít upřesňovat několik důležitých informací:

∙ seznam závislostí, se kterými chce uživatel aktuálně pracovat – případně některou
z nich upravit, nastavit jejich proměnné (například cena za cigarety, které uživatel
kouřil),

∙ měna – kvůli zobrazení ušetřených peněz,

∙ e-mailová adresa či uživatelské jméno,

∙ soukromí sociálních příspěvků a deníků v záznamu.

Sociální centrum pomoci

Sociální terapie je důležitou a účinnou formou pomoci, na které si zakládá spousta již
existujících aplikací s podobnou tématikou. Člověk se může svěřit se svým problémem,
sdílet své zkušenosti, úspěchy a neúspěchy, motivovat ostatní a pomoct jim v jejich cestě za
úspěchem. Důležitým faktem je, že se přispívá do specifické skupiny lidí. Tito lidé mohou
být na své úspěšné či neúspěšné cestě za střízlivostí a mohou se navzájem motivovat.

Do tohoto centra patří prohlížení příspěvků konkrétních závislostí, které uživatel sdílí
s ostatními, palce nahoru, zadávání příspěvků, psaní komentářů, prohlížení profilu jednot-
livých přispěvatelů (s respektem k jejich nastavení soukromí)

Deník

Aby bylo odvykání efektivní, měl by mít uživatel přehled o svých návycích. Je vhodné,
aby byly tyto přehledy co nejdetailnější. Pro tento účel je vhodné využít grafy, ve kterých
uživatel například uvidí, kolik cigaret v průběhu předchozího týdne každý den vykouřil.
Dále to pomůže zejména v případě, že si dá člověk předsevzetí, že každý den bude snižovat
počet vykouřených cigaret.
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Spouštěče

Poznání vlastních špouštěčů návykového chování je důležitým prvkem terapie. Je vhodné,
aby se při zadávání záznamů nabídla možnost zahrnout lokaci a typ spouštěče. Spoutěčem
může být místo, situace, společnost.

Na mapě se pak přehledně ukáže seznam lokalit, ve kterých uživatel "zhřešil". Je vhodné
také uživateli doporučit stranit se lidem či místům, které návykové chování podporují.

Zdravotní stav

Poskytneme uživateli přehled o jeho zdravotním stavu vyplývajícím z jeho pokroku. Tato
záložka bude dostupná pouze pro některé závislosti. Následují výhody způsobené abstinencí
kouření, ověřené studiemi. [26]

∙ 20 minut – Krevní tlak, pulz a teplota končetin se do původních hodnot dostane
přibližně 20 minut po vykouření cigarety.

∙ 8 hodin – Nikotin v krvi se sníží přibližně o 93 % po osmi hodinách od vykouření
poslední cigarety.

∙ 12 hodin – Kyslík v krvi se do normálu dostane po dvanácti hodinách.

∙ 24 hodin – Úzkostlivé stavy se dostaly do maximálních hodnot a během dvou týdnů
by se měly tyto hodnoty dostat do normy.

∙ 48 hodin – Poškozená nervová zakončení začla znovu růst, chuť a čich se vrací do
normálu. Iritabilita a agrese se dostává do maximálních hodnot.

∙ 72 hodin – Tělo již neobsahuje nikotin. Symptomy bažení se dostávají do maximálních
hodnot. Plíce se začínají zotavovat. Dýchání bývá v této fázi jednodušší než předtím.

∙ 5–8 dní – Závislý na nikotinu dosahuje přibližně 3 bažení za den. Každá epizoda trvá
přibližně 3 minuty, přestože se může zdát o dost delší.

∙ 10 dní – Průměrný závislý na nikotinu dosahuje přibližně na méně než 2 epizody
bažení za den.

∙ 10–24 dní – Krevní oběh a stav zubů a dásní se vrací do normálu. Závislost pravdě-
podobně utichla.

∙ 2–4 týdny – Naštvanost, úzkostlivost, problémy s koncentrací, nespavost, netrpělivost,
unavenost a deprese skončily. Pokud tyto symptomy neutichly, je vhodné navštívit
psychologa.

∙ 2 týdny–3 měsíce – Pravděpodobnost srdeční příhody začíná klesat, funkčnost plic se
významně zlepšila. Toto je možné podpořit i během do schodů, rychlou chůzí nebo
během.

∙ 21 dní – Počet acetylcholinových receptorů, které byly ovlivněny nikotinem, se nyní
vrací do hodnot nekuřáka.

∙ 3 týdny–3 měsíce – Cirkulace krve se výrazně zlepšila. Chození se zlepšilo. Chronický
kašel pravpěpodobně zmizel. Pokud ne, navštivte lékaře, může se jednat o rakovinu
plic.
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∙ 8 týdnů – Inzulinová rezistence se znormalizovala i přesto, že váha se pravděpodobně
zvýšila.

∙ 1–9 měsíců – Jakékoliv problémy se sinusovým rytmem srdce, unavenost nebo dušnost
se snížily. Energie těla se zvýšila.

∙ 11 měsíců – Kouření zeštíhluje mozkovou vrstvu zvanou kortex. Způsobuje to špatné
rozhodování, riskování, impulzivní chování, dřívejší demenci a přibližně 14 % Alzhe-
imerovy choroby. Podle studie trvá přibližně 11 měsíců za každý rok kouření pro
znormalizování tlouštky této vrstvy mozku a s tím spojených negativních dopadů.

∙ 1 rok – Riziko náhodné příhody srdeční, infarktu a mrtvice je již na polovině.

∙ 5 let – U žen se snížilo riziko diabetu na hladinu nekuřáka.

∙ 5–15 let – Riziko mrtvice se dostalo na hodnotu nekuřáka.

∙ 10 let – Riziko rakoviny plic je přibližně na 30–50 % kuřáka. Riziko smrti z rakoviny
plic se dostalo na polovinu, pokud jste kouřil přibližně krabičku denně. Riziko rakoviny
úst, krku, jícnu se snížilo na hodnoty nekuřáka. Riziko diabetu se snížilo na hodnoty
nekuřáka

Tipy pro závislé

Tipy pro závislé by měly být v aplikaci vždy po ruce, minimálně na hlavní stránce a v SOS
centru. Mezi takovými tipy mohou být:

∙ Průměrná doba bažení jsou 3 minuty, stačí si tedy uvědomit, že to brzy pomine a
překonat tuto dobu jinou činností.

∙ Krátký hovor/telefonát s blízkou osobou.

∙ Hovor s odborníkem - Každý stát Evropské Unie má sjednaná krizová centra či linky
důvěry. Aplikace nabídne mobilní čísla pro konkrétní stát zjistitelný podle nastavení
telefonu. Tato telefonní čísla nemusí být uložena v aplikaci, budou dynamicky sta-
hovaná podle potřeby ze serveru. To dovoluje i dynamické přidávání podporovaných
států a čísel.

∙ Cvičení – běhání, posilování nebo jiná vhodná fyzická aktivita. Při cvičení se vyplavují
endorfiny, které přináší pocit uspokojení a snižují bažení.

∙ Pití vody – prokazatelně snižuje bažení.

∙ Dechové cvičení – je dokázáno, že dechové cvičení snižuje stres, zlepšuje náladu a
hlavně přivádí na jiné myšlenky.

∙ Úsměv/smích – bytí s lidmi, kteří jsou uživateli blízcí.

∙ Sdílení svojí střízlivosti – říci o svém úmyslu kamarádům, rodině a poprosit o podporu
v odvykání.

∙ Klidná či jinak uspokojující hudba.

∙ První, druhý, třetí neúspěch neznamená prohru – většina lidí nedokáže přestat při
prvním pokusu.
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∙ Dát drogy na velice vzdálené místo, např. schránka.

∙ Asertivita – hledání důvodů a motivace, proč chci přestat.

∙ Vyhýbání se spouštěčům – rizikové prostředí a situace, předem nacvičit zvládnutí
rizikové situace, pravidelnost jídla, dobrý spánek, organizace času.

∙ Připomínat si negativní emoce spojené s návykovým chováním, vnímat následky re-
lapsu.

∙ Nalezení nových zálib.

∙ Využívání pozitivních a negativních zkušeností druhých (sociální část aplikace – cen-
trum pomoci).

∙ Stabilní životní situace vs. zátěžové životní události.

∙ Fyzická aktivita zlepšuje paměť a duševní výkonnost, překonává bažení, posiluje imu-
nitu, mírní úzkost a stres, po skončení relaxace.

Tipy byly inspirovány knihou MUDr. Nešpora. [23]

3.4 Návrh databáze, databázového modelu
Databáze bude sloužit k organizovanému, perzistentnímu uložení strukturovaných dat. Pro
naše potřeby bude využita MySQL databáze.

Databázový model má následující entity:

∙ AchievementClass – Třída/typ odměn.

∙ AddictionClass – Třída/typ závislostí.

∙ AddictionTip – Tip pro boj s konkrétní závislostí.

∙ ApiDevice – Každé zařízení aplikace musí být nejdříve zaregistrováno podle jeho uni-
kátního identifikátoru.

∙ ApiVersion – Jednotlivé verze aplikace – pomáhá s kontrolou zastaralých instalací,
vynucení aktualizací aplikací a další řízení aplikace na základě nainstalované verze.

∙ DiaryRecord – záznam v deníku uživatele.

∙ Follower – V centru sociální pomoci má uživatel možnost sledovat činy a příspěvky
ostatních.

∙ HealthProgressClass – Třída/typ zdravotního stavu uživatele na základě doby absti-
nence od konkrétního typu závislosti.

∙ Post – Příspěvek v centru pomoci. Má atribut parent, lze jej tedy zanořovat libovolně
do sebe.

∙ PostLike – Palec nahoru na příspěvek, jak jej známe například z Facebooku.

∙ User – Data o uživateli, včetně přihlašovacích údajů.
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∙ UserAchievement – Dosažené výsledky/odměny uživatele.

∙ UserAddiction – Záznam o uživatelské závislosti

∙ UserMotivator – Motivátory, které si uživatel sám vyplnil a chce, aby mu je aplikace
připomínala v případě potřeby nebo na základě času.
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Kapitola 4

Realizace, experimenty a
vyhodnocení

4.1 Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní (UI) má několik důležitých prvků, které musí být naimplementované
s ohledem na přehlednost a jednoduchost přístupu. Součástí UI je také UX – user experience,
neboli uživatelský zážitek, prožitek z aplikace. Jedním z nejpodstatnějších součástí každého
z nás je čas. Proto byla aplikace psána tak, aby nemusel uživatel čekat. Do toho patří
načítání stránek okamžitě po otevření za cenu zobrazení starších dat (ale aktualizace se
na pozadí do pár desítek milisekund provede a obsah aktualizuje). Dále zobrazování právě
přidaných záznamů ještě před tím, než se vráti odpověď od serveru či úprava záznamů
existujících. Bylo rozhodnuto, že bude aplikace prozatím celá v angličtině. V budoucnu
není problém ji přeložit do češtiny, neboť s tím databázový návrh počítá.

Při prvním spuštění aplikace je uživateli zobrazeno okno, ve kterém je mu oznámeno
že se aplikace připravuje. Zařízení je registrováno na server a zároveň je stažený seznam
aktuálně podporovaných závislostí. Po úspěšné registraci a zobrazení dashboardu je na
pozadí stažen ještě deník a poslední příspěvky na sociální sítě, takže jsou připraveny po
kliknutí na dané obrazovky okamžitě bez načítání zobrazit.

Při každém dalším spuštění aplikace je nejdříve aplikace načtena s daty z cache. Po
zobrazení všech dat je na pozadí stažená aktualizace a v případě potřeby jsou dané bloky
vykresleny s novými daty.
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První spuštění

Obrazovka prvního spuštění zahrnuje přidání závislosti. Podle vybrané závislosti je uživateli
nabídnuto navolení požadovaných informací. U kouření je to například průměr vykouřených
cigaret denně, cena za krabičku cigaret nebo množství v jedné krabičce. U gamblingu/hraní
her jde o průměr herních hodin a přibližně utrácenou částku. U porna je to odhadnutý
počet zhlédnutí za den.

Obrázek 4.1: Přidání závislosti. Obrázek 4.2: Na základě vybrané závis-
losti se zobrazí další pole.
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Dashboard

Bezpochyby nejdůležitější obrazovkou aplikace je Dashboard. Důležité informace jako dny
od posledního relapsu a ušetřené peníze musí být dobře viditelné. Po prvním spuštění jsou
některé widgety schované, pokud nemají užitečná data, a uživatel je pobídnut k přidání
záznamu do deníku. V případě, že má uživatel více závislostí, je vhodné zobrazovat in-
formace o každé závislosti zvlášť. Zároveň ale musí být přepínání mezi těmito závislostmi
co nejjednodušší. Byl tedy naprogramován Widget, který tuto situaci řeší stránkováním.
Gesty doleva a doprava se dá mezi jednotlivými kartami přepínat. Jednotlivé stránky jsou
vizualizovány kuličkami pod konkrétním widgetem.

Obrázek 4.3: Dashboard Obrázek 4.4: Informace o zdravotním po-
kroku

V případě, že není třeba stránkování, je widget nepohyblivý a neobsahuje tečky. Teore-
ticky stránkované widgety jsou tedy informace o posledním relapsu, widget s SOS tlačítkem
a týdenní grafy.
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Deník

Na stránce deníku si uživatel může prohlédnout svoje staré záznamy, upravovat je, přidávat
je pomocí krátkého formuláře a vidět agregovaná data na grafu aktuálního týdne nebo na
mapě. Mapy jsou od společnosti Google. Na mapě jsou ukázané ikonky míst, na kterých
člověk zhřešil. Jsou seskupené podle názvu místa. Název místa je buď název budovy, nebo
oblasti, pokud oblast takový název má, nebo adresa. Seskupení má tedy jednu ikonu. Po
kliknutí na ikonu je vidět počet výskytů v daném místě. Vedle počtu výskytů v tabulce je
palec nahoru nebo dolů, který značí, zdali uživatel odolal, či nikoliv.

U přidávání záznamů je formulář upraven podle toho, o který typ závislosti se jedná.
U porna se předpokládá jednorázová akce, u kouření a hraní se pak formulář ptá na počet a
délku. Všechny typy závislostí mají též možnost vybrání společnosti, ve které v tu dobu byli,
nebo vyplnění vlastního důvodu, který způsobil bažení. Možností je taky zahrnutí lokace,
která je v základním nastavení zapnuta v případě, že člověk již lokaci povolil na systémové
úrovni.

Obrázek 4.5: Graf se záznamy z deníku. Obrázek 4.6: Lokace záznamů shlukované
na mapě.
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Sociální síť

Obrazovka sociální sítě má hned nahoře možnost přidání příspěvku do diskuze. Po přidání
příspěvku se tento okamžitě ukáže na prvním místě. Příspěvky se ukazují pod sebou. Každý
příspěvek, který má komentáře, je má okamžitě – bez potřeby rozklikávání – pod sebou.
Hlavní příspěvky se řadí podle času posledního komentáře. Komentáře se řadí od nejstaršího
po nejnovější. Uživatelé mají vedle svého jména i tzv. flair (značka). Flair ukazuje dobu od
posledního zhřešení.

K příspěvku je možno přidat komentář přímo pod ním, nebo po rozkliknutí na jeho
detail, nebo hned pod hlavním příspěvkem. K příspěvku je možné přidat i srdíčko jako
projev sympatií. Seznam lidí, kterým se příspěvek líbil není zveřejněn. Viditelný je pouze
jejich počet.

Obrázek 4.7: Hlavní stránka sociální sítě Obrázek 4.8: Detail příspěvku
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Po kliknutí na uživatelské jméno se objeví profil uživatele. Na profilu jsou vidět aktuální
dosažené cíle uživatele, možnost sledovat ho a zhlédnout jeho příspěvky.

Obrázek 4.9: Uživatelský profil
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Centrum první pomoci

Centrum první pomoci je dělané tak, aby hned ze začátku provedlo uživatele dechovým
cvičením. Je jen na uživateli, jak dlouho bude toto cvičení provádět. Dechové cvičení je
imitováno animací tří kroužků v sobě umístěných s různými barvami a velikostmi. Postupně
jsou uživateli odhalovány i další možnosti – zobrazení jejich dříve přidané motivace, přidání
příspěvku na sociální síť, možnost zavolat blízkému či na kontaktní centra linky důvěry –
v České republice Modrá linka (Centrum a linka důvěry (nejenom) pro děti a mládež).

Obrázek 4.10: Animované dechové cvi-
čení

Obrázek 4.11: Motivace, sociální síť a
kontakty

Obrázek 4.12: Start animace Obrázek 4.13: Konec animace
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Další nastavení

Na této obrazovce jsou další možnosti, které se jinam nevešly.

∙ Migrace účtu – uživatel si při potřebě zmigrovat data na jiné zařízení klikne na tlačítko
„Migrate account“. Ukáže se dialogové okno s obnovovacím kódem. Na druhém zařízení
pak může stisknout tlačítko „Restore account“ a zadat kód z prvního zařízení. Účet
se přesune takovým způsobem, že se danému registrovanému zařízení nastaví stejný
uživatelský účet jako na starém zařízení.

∙ Motivace – Formulář pro přidávání, upravování a mazání vlastních motivačních vět.
Člověk si zde může zaznamenat důvody toho, proč se vlastně rozhodl se závislostí
(závislostmi) skoncovat. Ty se mu pak ukazují v centru první pomoci a do budoucna
by se mohly objevit například na profilu.

∙ Přidání a úprava závislostí – uživatel si může kdykoliv přidat závislost, se kterou
bojuje nebo kterou chce třeba jen sledovat.

∙ Smazání účtu – po kliknutí na tlačítko smazání účtu se uživateli objeví dialog, který ho
vyzve k opsání textu. V případě správného vyplnění je zrušeno propojení aktuálního
zařízení s uživatelským účtem. Uživatelské účty zatím nejsou mazány a je na zvážení
do budoucna, zdali je to vhodné či potřebné.

4.2 Implementace
Nejdříve je třeba si ujasnit, co musíme zabezpečit pro hladký chod aplikace. Jak se aplikace
vypořádá s chybami, které se mohou vyskytnout? Jakým způsobem se aplikace zaregistruje
při prvním spuštění? Jakým způsobem bude aplikace zjišťovat, zdali má uživatel aplikaci
aktuální, nebo jestli je dostupná aktualizace? A zdali je tato aktualizace kritická, nebo ne?
Jakým způsobem se bude aplikace identifikovat? Tyto věci budou hlídány na straně serveru
a respektovány mobilní aplikací.

Pravidla přístupu k API

Každá verze aplikace bude mít tzv. App GUID. Tedy identifikátor, kterým API pozná, že
k němu mobilní aplikace přistupuje právě s konkrétní verzí na konkrétní platformě. Tyto
verze včetně jejich GUID s dalšími informacemi budou dostupné a upravitelné v databázové
tabulce api_versions. Každý požadavek vznesený na API musí mít nastavenou hlavičku X-
App-GUID. Každý požadavek musí mít také nastavenou HTTP hlavičku X-Device-GUID,
tedy unikátní identifikátor zařízení. Pokud nebudou splněny tyto podmínky, požadavek
skončí chybou.

Kterákoliv odpověď na kterýkoliv požadavek může obsahovat klíč update_available
nebo update_required. Tyto klíče mohou mít buď hodnotu 1 nebo unixový čas – tedy
počet sekund od 1. 1. 1970 – začátku platnosti daného klíče. Při update_available by se
měla uživateli ukázat hláška s doporučením k aktualizaci a případným odkazem na App
Store. Při update_required se musí uživateli přístup k aplikaci zablokovat, dokud aplikaci
neaktualizuje. Takové opatření se hodí například pro případ, že se najde ve staré verzi hrubá
chyba, kterou nelze přejít bez aktualizace.

Cookies musí být aplikací zachytávány a odesílány stejným způsobem, jako to dělají
webové prohlížeče.
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Úkoly pro CRON

CRON je linuxový program pro automatizované spouštění procesů v naplánované časy. Pro
naše účely je ideálním nástrojem při kontrole změn, např. pro achievementy. Každou hodinu
tedy bude nastavený CRON pro volání API požadavku (dále jako API endpoint) na adrese
/api/cron/achievements. Pro nastavení CRONu byl tedy použit a vložen následující řádek
do /etc/crontab.

# minute, hour, day of month, month, day of week, user, command
0 */1 * * * bp php /data/bp/www/index.php Api:Cron:achievements

Tento příkaz značí, že se bude skript spouštět každou hodinu v nultou minutu. To by
pro takové účely mělo bohatě stačit. Příkaz s takovýmto zápisem pochopí Nette Router jako
přístup na /api/cron/achievements, tedy modul Api, presenter Cron, akce achievements.

Chybové hlášení

Každý požadavek vznesený na API musí mít kontrolu přítomnosti chyby. Ta je uvedena pod
klíčem error. Tato chyba bude zobrazena uživateli. V případě chyby programátorské, tedy
takové, kde není splněno některé z povinných pravidel API, je chyba vedena pod klíčem
developer_error. Takové chyby budou logovány a měly by být před ostrým během apli-
kace opraveny. Speciální typ chyby je vedený pod klíčem login_required, kdy je potřeba
aplikaci registrovat na serveru, viz další odstavec.

První spuštění

Při prvním spuštění aplikace odešle požadavek na API endpoint /api/app/register-device
HTTP metodou POST. V případě správně nastavené hlavičky X-App-GUID a X-Device-
GUID se mobilní telefon registruje na server a vytvoří se pro uživatele uživatelský účet, přes
který se poté ukládají data konkrétního uživatele. Odpověď serveru, tedy profil uživatele a
další informace, je uložena v cache pro použití při následujícím spuštění aplikace.

Entity API

Entity API se velice podobají entitám databázového modelu. Je to proto, že většina z nich je
převáděna právě z entitních tříd. Pro zachování konzistence dat mezi API a mobilní aplikací
je vhodné v mobilní aplikaci naprogramovat entitní třídy se stejnými prvky, jako jsou na
straně serveru. Tyto entitní třídy jsou potom mapované z doručeného JSON výstupu API.
V určitých případech jsou některé prvky v odpovědi API vynechány z důvodu bezpečnosti.
Pro příklad je možné uvést autora příspěvku, ve kterém je sice uveden jako entita User, ale
bez citlivých informací. Takové prvky lze potom v mobilní aplikaci uvádět hodnotou null.

Vzhledem k lehkým odlišnostem interpretace jednotlivých entit je vhodné vyjmenovat
alespoň ty nejdůležitější entity API, které nejsou součástí databázového modelu nebo které
se odlišují.

∙ GraphSample – date (v textovém formátu), count (celé číslo), type (AddictionClass)
– jedná se o agregovaná data ze záznamů DiaryRecord

∙ HealthProgress – name, text, percent (oproti HealthProgressClass obsahuje vypočí-
taná procenta)

∙ Motivators – text (ostatní vlastnosti není třeba zahrnovat)
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∙ TextProgress – heading (nadpis), text

∙ UserAchievement – achievement_class_id, timestamp_achieved (unix čas)

Celá dokumentace API včetně vstupních a výstupních parametrů je v angličtině do-
stupná na adrese /api/app/documentation.

Vstupní obrazovka aplikace

Nejdůležitější a nejobsáhlejší částí API je endpoint /api/app/dashboard, který bude vra-
cet:

∙ text_progress - Textově uvedené informace o postupu, posledním užití konkrétní
drogy/kompulzivního chování.

∙ motivators - Motivátory nastavené uživatelem, které je vhodné mu příležitostně při-
pomenout.

∙ health_progress - Pole objektů obsahující klíče name, text a percent. Aktuálně
jsou tyto informace o zdravotním postupu dostupné pouze při závislosti na kouření.

∙ graph - Pole objektů obsahující jednotlivé dny grafu. Každý den (a tedy i sloupec
v grafu) obsahuje klíče date, count a type (entita AddictionClass)

∙ user_addictions - Pole objektů obsahující klíče addiction_class (hodnotou je ob-
jekt AddictionClass) a diary_records (hodnotou je pole objektů entit DiaryRecord)

∙ addiction_classes - Pole všech dostupných tříd závislostí

∙ savings - Celkově ušetřené peníze za abstinované období

∙ savings_reason - Důvod(y) ušetřených peněz v textové podobě, např. tedy „213
nevykouřených cigaret“

∙ savings_reason - Měnu ušetřených peněz.

∙ tips - Pole objektů entit AddictionTip.

∙ achievements - Pole objektů entit UserAchievement, tedy dosažených uživatelských
achievementů.

CRUD operace nad daty

CRUD operace – neboli Create, Read, Update, Delete – jsou nedílnou součástí aplikace.
Všechny akce post musí mít HTTP požadavek POST. Jednotlivé položky jsou uvedeny ve
tvaru presenter::akce, což je ekvivalentem URL adresy /api/<presenter>/<akce>/<id>.
Mazání záznamů je uživatelům povoleno pod podmínkou, že daný záznam patří přihláše-
nému uživateli. Pokud není uvedeno jinak, URL adresa pro mazání záznamu je ve tvaru
/api/<typ>/delete/<id> a vrací klíč success s hodnotou 0 (neúspěch) nebo 1 (úspěch).
Práce s uživatelským deníkem má následující metody:

∙ Diary::list - Listování vlastním deníkem.
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∙ Diary::post - Zápis do deníku. Vyžaduje hodnoty addiction_class_id, cravings,
severity, lat, lng, company a resisted.

∙ Diary::delete - Smazání záznamu. Vyžaduje <id>.

Sociální funkce jsou následující:

∙ Social::follow-user - Začít sledovat uživatele. Uživatel chce dostávat notifikace
o příspěvcích. Vyžaduje parametr <id>.

∙ Social::unfollow-user - Smazání spojení s uživatelem <id>.

∙ Social::delete - Smazání příspěvku.

∙ Social::list - Vylistování příspěvků z hlavní stránky sociální sítě.

∙ Social::post - Vytvoření nového příspěvku. Vyžaduje pouze parent_id (může být
null) a text.

∙ Social::post-details - Detail daného příspěvku i s jeho komentáři. Vyžaduje GET
parametr id.

∙ Social::list-followers - Vylistování sledovatelů uživatele.

∙ Social::list-followed - Vylistování seznamu uživatelů, které uživatel sleduje.

API endpointy pro práci s uživatelským profilem včetně přihlašování jsou následující:

∙ User::exists-username - Zjišťuje, zda je dané uživatelské jméno volné.

∙ User::exists-email - Zjišťuje, zda je daný e-mail zaregistrovaný.

∙ User::profile - Vylistování informací o uživateli. Pokud není uvedený GET para-
metr <id>, předpokládá se žádost o vlastní profil.

∙ User::update-profile - Upravení profilu uživatele. Všechny klíče jsou předávány
přes POST a podporované klíče jsou name, password, username, show_name.

∙ User::login - Žádost o přihlášení uživatele identifikačními údaji uvedenými v hla-
vičce HTTP požadavku.

∙ User::register - Žádost o registraci uživatele identifikačními údaji uvedenými v tělě
POST HTTP požadavku.
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4.3 Komunitní testování
Důležitou součástí vývoje aplikace je zjišťování veřejného mínění o návykovém chování a
testování aplikace vybranými uživateli.

Průzkum veřejného mínění

Pro zjištění veřejného mínění byl vytvořen formulář pomocí Google Forms. Formulář byl
poté zaslán velké skupině studentů VUT. Na tento formulář přišlo přes 220 odpovědí od
lidí ve věkové kategorii od 20 do 27 let, 72 % mužů a 28 % žen. Některé uvedené odpovědi
nedávají po sečtení 100 %, protože byly povoleny otevřené odpovědi, které nejsou zahrnuty.
Kouříte cigarety?

∙ 77,3 % (177) respondentů nekouří cigarety.

∙ 9,6 % (30) respondentů kouří, ale věří, že nejsou závislí.

∙ 13,1 % (27) respondentů kouří a vědí, že závislí jsou.

Pokud jste někdy kouřili, už jste někdy chtěli a zkoušeli přestat?

∙ 40 % (45) respondentů chtělo a přestalo.

∙ 15,5 % (17) respondentů chtělo a nepovedlo se jim přestat.

∙ 29 % (29) respondentů přestat nechce.

Pijete kávu nebo energetické nápoje?

∙ 73,8 % (169) respondentů odpovědělo ano.

∙ 27,2 % (60) respondentů odpovědělo ne.

Věříte, že je možné být závislý na kofeinu?

∙ 76,8 % (175) respondentů je závislých.

∙ 12,7 % (29) respondentů odpovědělo ano.

∙ 10,5 % (24) respondentů odpovědělo ne.

Které jiné stimulanty jste někdy vyzkoušeli nebo užíváte?

∙ kratom

∙ guarana

∙ bylinné čaje, černé, zelené čaje či sladké nápoje

∙ kofeinové tablety

∙ THC

∙ adaptogeny

∙ modafinil a jiná nootropika
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∙ 2CB, kokain, ritalin, MDMA

∙ ginkgo biloba

∙ čokoláda

∙ piracetam

∙ Coca-Cola

Věříte, že je možné být závislý na pornu?

∙ 80 % (184) odpovědělo ano.

∙ 20 % (44) odpovědělo ne.

Věříte, že má porno negativní vliv na váš mozek, život, sociální kontakty a podobně?

∙ 46,5 % (80) odpovědělo ano.

∙ 44,8 % (77) odpovědělo ne.

Věříte, že může existovat aplikace, která člověku pomůže ve vyléčení závislosti na cigaretách,
případně na pornu a jiných závislostech?

∙ 43,7 % (80) odpovědělo ano.

∙ 56,3 % (77) odpovědělo ne.

Je příjemným zjištěním, že 77,3 % respondentů nekouří cigarety. 40 % respondentů
kouřilo a přestalo, což je poměrně vysoké číslo. Nejdůležitější otázkou byla ta poslední.
I přesto, že je odpověď velice rozporuplná, jde o pozitivní výsledek. Aplikace takového typu
pochopitelně nebude vyhovovat všem.

Testování aplikace

Aplikace byla nainstalována na testovací zařízení a předána testovacím subjektům bez bliž-
ších informacích o tom, jak se s aplikací pracuje. Během testování jsou zaznamenávané
poznámky, postřehy a prodiskutované nejasnosti.

Testovací subjekt 1 je studentem 3. ročníku FIT VUT. Není závislý. Hodnotí tedy
pouze uživatelské rozhraní a práci s aplikací. Ukázalo se několik důležitých postřehů.

∙ Po prvním spuštění aplikace dovolila aplikace přesunout se na hlavní obrazovku bez
zadání první závislosti.

∙ U přidávání záznamů do deníku byl zkritizován zápor v položce „I resisted“ (odolal
jsem), „I didn’t resist“ (neodolal jsem) kvůli umístění záporu na pravé straně obra-
zovky. Je na zvážení, zda prohodit tyto hodnoty, pokud se budou názory ostatních
shodovat. Zároveň bylo poznamenáno, že by tlačítko na potvrzení přidání mělo být i
jinde než jen nahoře.

∙ Méně závažné UI chyby.

∙ Záznamy v deníku by měly být klikatelné pro úpravu.

∙ „Nedovedu si představit, že bych byl závislý a používal takovou aplikaci.“
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Testovací subjekt 2 je také studentem 3. ročníku FIT VUT. Je závislý na cigaretách a
pornu. Aplikaci bez vysvětlování pochopil. Postřehů bylo hněd několik.

∙ Při přidávání závislostí by bylo dobré mít místo posuvníku „cena za balíček cigaret“
vyplňovací pole. Těžko se v něm nastavuje přesná hodnota.

∙ Možnost přidání situace, ve které došlo k selhání.

∙ „Registrace mi přijde zbytečná. Udělal bych ji volitelnou.“

∙ „Tlačítko na potvrzení přidání závislosti či záznamu do deníku bych očekával dole,
ne nahoře.“

∙ „Aplikaci hodnotím jako zajímavou a s dostatečnou základnou uživatelů věřím, že má
šanci uspět.“

Testovací subjekt 3 je studentka FP VUT. Je závislá na cigaretách. Její postřehy a
připomínky byly následující:

∙ „Na záložce Dashboard bych více zvýraznila přechod mezi horní lištou a prvním blo-
kem s informacemi.“

∙ „Tlačítko na potvrzení přidání bych ráda viděla i dole pod formulářem.“

∙ „Grafy by mohly být vidět i z předchozích týdnů.“

∙ „Dovedu si představit, že taková aplikace pomůže dost lidem.“

Testovací subjekt 3 je studentkou. Zjednodušila by barvy, přidala více odstínů. S apli-
kací si velice vyhrála a chválila její provedení. Říká, že vidí v aplikaci velký potenciál a chce
vědět o výsledcích za reálného provozu.

Mezi jednotlivými subjekty byly zapracovány připomínky a opraveny chyby. Následovalo
několik dalších testování, i opakovaně s těmito i dalšími testovacími subjekty. Byly vybrány
a popsány názory těch subjektů, které byly nejdůležitější a podstatné pro změny v aplikaci.
S ostatními subjekty probíhaly spíše diskuze ohledně názoru na téma aplikace jako takové.

Závěr Testováním bylo zjištěno, že se i přes svoji jednoduchost zdál registrační proces
přes uživatelské jméno/e-mail a heslo uživatelům zbytečný. Po zvážení byl tedy proces
registrace smazán. V rámci API byl poté tento proces změněn tak, že se při registraci
zařízení do API (tedy při prvním spuštění aplikace) registroval zároveň i uživatelský účet
bez identifikátorů, jako je uživatelské jméno, e-mail a heslo. Uživatelský účet bude tak vázán
pouze na unikátní identifikátor zařízení. V případě potřeby migrace na jiné zařízení pak
byla do nastavení přidána obrazovka, která tento proces zajišťuje přes kontrolní kód, který
je možné zadat na druhém zařízení pro spárování těchto účtů.

Původně byly na profilu uživatele viditelné kromě příspěvků ze sociální sítě také jeho
záznamy v deníku. Po delší diskuzi s několika testovacími subjekty bylo usouzeno, že je
to až příliš velký zásah do soukromí. Nastavení možnosti nezobrazit svoje záznamy ostat-
ním samozřejmě v aplikaci byla, nicméně tato funkce byla po dlouhé diskuzi zavrhnuta a
z aplikace odstraněna s možností návratu v budoucnosti.

45



Po četných připomínkách na vzhled aplikace byla od základu přehodnocena paleta ba-
rev, způsob oddělování jednotlivých widgetů obrazovek a další námitky týkající se uživa-
telského rozhraní (UI) a uživatelského prožitku (UX).

Dále byly v UI upraveny maličkosti jako animace při přecházení mezi obrazovkami,
gesta pro přechod na předchozí stránku nebo schování SOS tlačítka na obrazovkách, které
obsahují formulář pro editaci/přidávání záznamů, neboť si toto tlačítko často uživatelé pletli
s potvrzováním.

Názory ostatních a testování byly nepostradatelnou součástí ve vývoji aplikace, neboť
bylo v průběhu nalezeno dost nápadů, chyb a nedostatků, které by se bez komunitního
testování nenašly. Názory na užitečnost této aplikace v reálném provozu byly nad očekávání
dobré.

4.4 Experimenty a testování výkonu
Aplikace pro iOS vyžaduje mít v testovacím režimu nastavené tzv. provisioning profiles,
ceritifikáty a výčet konkrétních mobilních zařízení, která můžou tuto aplikaci testovat. Pro
přehled o využívání mobilní aplikace bylo naprogramováno logování každého požadavku na
API.

Pro výkonnostní testy je třeba poznamenat specifikace serveru, na kterém byly tyto
testy provedeny:

∙ umístěný je v Hluboké nad Vltavou u firmy WEDOS Internet, a. s.,

∙ VPS – Virtual Private Server (virtuální privátní server),

∙ 8GB RAM,

∙ 2 procesory, 4 virtuální jádra,

∙ PHP 7.2,

∙ MySQL 5.5.6,

∙ Debian 7.

Konzole pro testování API požadavků

Pro zjednodušení testování jednotlivých API endpointů byla naprogramovaná jednoduchá
stránka, která funguje jako konzole pro posílání API požadavků stejným způsobem, jakým
to dělá mobilní aplikace. Je tak možné jednoduše ladit chyby, které se vyskytly v API. Má
nastavitelný API endpoint, na který se chceme dotazovat, device GUID (tedy X-Device-
GUID HTTP hlavičku) a app GUID (tedy X-App-GUID HTTP hlavičku). Dále se dá
nastavit, jestli se má jednat o HTTP metodu POST, nebo GET a parametry, které se
touto metodou mají poslat.

Výkonnostní testy API

API endpoint dashboardu byl navržen a naprogramován s důrazem na co nejrychlejší ode-
zvu, vzhledem k jeho důležitosti a obsáhlosti. Testování odezvy probíhalo v prohlížeči
Chrome za pomocí jednoduchého skriptu.
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var requests = 0;
var timeTotal = 0;
var interval = setInterval(function() {

if (requests++ == 100) {
clearInterval(interval);
console.log("Average was "+(timeTotal / 100));

}
var start = Date.now();
$.get("/api/app/dashboard?app_guid=ios1&device_guid=console", function(res) {

var end = Date.now();
console.log("The request took "+(end-start)+"ms");
timeTotal += end - start;

});
}, 200);

Ten vypsal postupně časy za 100 požadavků a poté vypsal průměr 58 ms. Čas zahrnuje i
dobu připojení k serveru. Pro objektivní zhodnocení výkonnosti samotné aplikace bez režie
internetového přenosu lze využít program ab (ApacheBench) běžící na stejném serveru jako
aplikace. ApacheBench slouží pro testování webových aplikací a simulaci reálné zátěže.
Pro simulaci podobného přístupu, jako bylo využito u testování v prohlížeči, byl použit
následující příkaz:

ab -n 100 -c 1 -C "PHPSESSID=vt8kao2" \
"https://quitapp.eu/api/app/dashboard?app_guid=ios1&device_guid=console"

Výsledky příjemně překvapily. Průměrný čas na požadavek byl 20 ms, žádný požadavek
netrval déle než 32 ms. Pro zvýšení dojmu reálného provozu můžeme předpokládat, že si
v jednu chvíli aplikaci otevře 10 lidí. To se dá nasimulovat pomocí zvýšení parametru -c
na 10 a -n také na 10. To znamená, že se každé z vláken dotáže na odkaz právě jednou. Při
takové zátěži vystoupal průměr požadavku na 110 ms. To je stále velmi uspokojivé číslo,
protože všech 10 požadavků skončilo za 0,11 s.

4.5 Vyhodnocení
Povedlo se naprogramovat mobilní aplikaci, která primárně funguje jako monitoring závis-
lostí a důvodů takového návykového chování. Rozhodnutí jít cestou vlastního API backendu
vyhodnocuji jako rozumné. Dává to velký prostor pro změny, svobodu multiplatformnosti a
případným migracím. V případě konkurentního přístupu desítek uživatelů je aplikace stále
velmi stabilní a do budoucna není problém server, na kterém běží API, upgradovat na
rychlejší variantu.

V budoucnu je prostor k rozšiřování tipů pro konkrétní typy závislostí, analýzu zdravot-
ních rizik, rozšiřování okruhu závislostí, sledování chování jednotlivých uživatelů (např. do
jaké míry aplikaci využívají). Nejdůležitějším krokem do budoucna je studie potřeb reálných
uživatelů, například uvedením dotazníku, přidáním žádaných funkcí, případně rozdělení so-
ciální sítě na kategorie. Kategorie by momentálně neměly využití, protože by to mohlo
vyvolat dojem prázdných míst v aplikaci.

Ve fázi návrhu byl velice přínosný dotazník vyplněný studenty VUT kteří odpovídali a
sdělovali své názory z oblasti adiktologie. Dále bylo také velice přínosné hodnocení ostatních
lidí, kteří si aplikaci vyzkoušeli a nasměrovali mě na správnou cestu.
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Do budoucna bych rád, aby se aplikace dostala na App Store. Podle ohlasů uživatelů
bude třeba zapracovat změny či případně doladit design podle Apple Human Interface
Guidelines [5]. Dalším logickým krokem by byla expanze na zařízení platformy Android a
možností zadávání záznamů v deníku přes chytré hodinky. Aplikace má uživatele nasmě-
rovat na správnou cestu. V aktuální verzi nabízí pomocnou ruku spojenou s komunitou,
kontakty na linku důvěry a práci s motivací. Důležitou funkcí do budoucna by mohla být
možnost komnunikace s trénovanými zaměstnanci, kteří by tuto úlohu linky důvěry pro-
váděli v rámci aplikace. Vzhledem k náročnosti na lidské zdroje nebyla však tato funkce
prozatím implementována.
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Kapitola 5

Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout, implementovat a testovat mobilní aplikaci pro
sledování závislostí na lehkých drogách a/nebo psychických závislostí. Důraz byl kladen na
jednoduché ovládání, příjemné uživatelské rozhraní a nástroje pro podání pomocné ruky
v případě nouze. Nejdříve bylo třeba prostudovat existující řešení s podobným tématem,
formy terapie adiktologie a jejich možné transformace z ambulantní terapie do mobilní
aplikace a možnosti programování pro zařízení platformy iOS a různých přístupů k práci
s uživatelskými daty.

Dále byly představeny používané technologie pro serverovou i aplikační část práce. Po-
psány byly jazyky Dart, PHP, SQL a frameworky Nette, včetně jejich používané architek-
tury MVP (MVC – Model, View, Controller), Flutter a Doctrine 2 (ORM – Objektově
relační mapování). Dále byly rozepsány typy závislostí, jejich nebezpečnost včetně závaž-
nosti odvykacích stavů a vybrány závislosti, které bude aplikace zpočátku obsahovat. Byla
navrhnuta architektura API (rozhraní pro komunikaci mezi aplikací a datovým úložištěm),
popsány implementační detaily a jejich návaznosti na fungování mobilní aplikace.

Aplikace je koncipována tak, aby bylo do budoucna možné škálu podporovaných závis-
lostí rozšiřovat podle potřeby a požadavků klientely. Vedlejším produktem této práce je i
možnost kompilace aplikace pro zařízení Android bez větších změn.

Komunitní testování probíhalo na pestré škále uživatelů. Připomínky a názory byly
podnětné a vedly k opravám chyb a změnám vzhledu a funkčnosti. Testování bylo tedy
důležitou součástí vývoje. Většina z těchto uživatelů se přiznala, že má nějakou závislost, i
když ne vždy to byly závislosti obsažené v aplikaci. Dalo by se tedy říci, že díky testování
byly objeveny také možnosti případného budoucího rozšíření aplikace, protože bylo zjištěno,
jaké závislosti sužují mladé lidi, kteří mobilní aplikace nejčastěji využívají. Zatím byly
alespoň odstraněny zásadní i kosmetické chyby tak, aby mohlo dojít ke spuštění vyladěné
aplikace. Je všeobecně známo, že aplikace s chybami a nepříznivým uživatelským prostředím
získávají negativní hodnocení, což nepřispívá jejich dalšímu stahování.

Vzhledem k tomu, že jde o první aplikaci, kterou chci nabízet přes App store, věnoval
jsem mnoho času přípravě, zjišťování možností a podmínek a následnému odlaďování nedo-
statků. Většina aplikací podobného tématu byla monetizována. Do budoucna by tedy bylo
vhodné vymyslet business plán. Spokojenost uživatelů aplikace je ale nejpřednější. I kdyby
měla aplikace pomoci malému procentu uživatelů při sledování a eliminaci závislostí, což
by mohlo vyústit v kvalitnější, delší život, měla tato práce smysl. Touto bakalářskou prací
vývoj aplikace nepřestává, ale začíná.
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