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MOBILNY SYSTEM EKSPLOATACJI I OBSŁUGI SERWISOWEJ MOTOCYKLA 

 

W artykule omówiony został projekt i proces programowania aplikacji mobilnej służącej użytkownikowi motocykla i 

wspomagającej go w obsłudze serwisowej. Aplikacja równolegle programowana i testowana była na dwa systemy mobilne: 

Windows Phone i Android. W obydwu systemach aplikację wspomaga lokalna baza danych. Aplikacje tego typu mają na celu 

wypełnienie luki jaka jest widoczna w programach, które mają zastosowanie dla wąskiej grupy użytkowników – tutaj jednośla-

dów – w kontrolowaniu eksploatacji i obsługi serwisowej.  

 

WSTĘP 

Przeglądając obecny rynek aplikacji mobilnych dość szybko 
można było zauważyć, że ilość aplikacji, które mają pomóc użyt-
kownikowi w prowadzeniu raportów odnośnie jego pojazdu nie jest 
zbyt wielka. Szczególnie jeżeli chodzi o aplikacje do obsługi i eks-
ploatacji serwisowej motocykla. Tak naprawdę w chwili projektowa-
nia aplikacji można było wyróżnić trzy aplikacje, które to umożliwiały 
lecz mimo tego posiadały dość ograniczone funkcje. Chcąc opraco-
wać nową aplikację: przejrzystą, wygodną oraz funkcjonalną, zde-
cydowano się skupić na użytkownikach wykorzystujących dwa z 
trzech popularnych systemów mobilnych, które umożliwią szybką 
realizację celu. System Windows Phone daje odpowiednią przejrzy-
stość interfejsu dzięki wykorzystaniu ikon kafelkowych oraz system 
Android, który najpopularniejszym system na urządzenia mobilne. 
Pozwoli to na zaprojektowanie oraz wdrożenie aplikacji przejrzystej i 
funkcjonalnej, a zarazem bardzo dostępnej i możliwej do przetesto-
wania przez różne grupy użytkowników. 

Podczas projektowania aplikacji, użyto wszelkich starań by 
wdrożyć w niej jak największą funkcjonalności oraz wykorzystać 
budowę modułową tak, aby przyszły użytkownik był w pełni zado-
wolony z jej możliwości. Pewna część z nich nie została obecnie 
wprowadzona, jednak niewykluczone, że przy dalszym rozwijaniu 
oprogramowania będzie ona ulepszana w taki sposób, aby na każ-
dym kroku dotrzymywać tempa nowo dostępnych bibliotek, modu-
łów i funkcjonalności występujących w programowaniu i udo-
stępnionych przez producentów, jakimi są Microsoft oraz Google. 

Jednym z założeń projektowych jest łatwość poruszania się po 
interfejsie. Ma być ona intuicyjna i nie wymagać poświęcania zbyt 
dużej uwagi, a co za tym idzie czasu, co jest bardzo istotne, gdy 
użytkownik podczas przerwy w podróży (na przykład na tankowa-
nie), chce wprowadzić jakieś ważne dane lub zaktualizować infor-
macje. Dzięki wykorzystaniu najnowszych dostępnych bibliotek oraz 
pakietów SDK, aplikacja stanie się kompatybilna z najnowszymi 
wersjami systemów mobilnych oraz ich poprzednikami. 

Rewolucja smartfonowa rozpoczęła się od jednego z najwięk-
szych gigantów w przemyśle komputerowym - firmy Apple i jej 
produktu jakim jest iPhone. Najciekawsze w przypadku tego smart-
fona jest, to że najważniejszy jest serwis App Store, a nie sam 
telefon. App Store to aplikacja udostępniona przez producenta 
systemu operacyjnego telefonu umożliwiająca pobieranie aplikacji 
oraz innych plików skierowanych specjalnie do użytkowników dane-
go systemu operacyjnego. W przypadku Windows Phone jest, to 
aplikacja Windows Marketplace. App Store zapewnił tym samym 
prosty sposób publikowania, reklamowania i zarabiania na aplika-
cjach dla podręcznych urządzeń. W momencie pojawienia się 

pierwszego iPhona, firma Apple wprost zaznaczyła, że środowi-
skiem do tworzenia programów będzie Safari - przeglądarka stron 
internetowych. Wywierając nacisk na środowisko programistów dla 
systemu OS X firma Apple uległa i dość przypadkiem wyewoluowa-
ła rewolucyjna aplikacja [5]. Na fali rozwoju oprogramowania dla 
nowo programowanych systemów mobilnych firma Microsoft zapre-
zentowała swoją nową platformę na smartfony - Windows Phone 7. 
Dla Microsoftu środowiskiem programistycznym w dużej mierze była 
technologia Silverlight. Dzięki możliwości użycia środowiska pro-
gramistycznego Visual Studio i Blend można było w łatwy sposób 
zaprogramować dobrze wyglądający projekt interfejsu użytkownika, 
wykorzystując dodatkowo XAML. Sprawiało to, że droga do budo-
wania własnych aplikacji na urządzenia przenośne jest dużo łatwiej-
sza niż na innych platformach [5]. 

Jako kolejny mobilny system operacyjny po systemach Sym-
bian, Windows Mobile, Mobile Linux czy iPhone OS, pojawił się 
Android. Jest on oparty na jądrze Linux, jednak nie jest on typową 
dystrybucją Linuxa [1]. W 2005 roku firma Google kupiła przedsię-
biorstwo Android Inc., którego założycielem był Andy Rubin, uwa-
żany za „ojca” Androida [4]. Zespół Andy’ego do dnia dzisiejszego 
realizuje większość prac nad systemem w firmie Google. Następ-
nie, pod koniec 2007 roku utworzono platformę Open Handset 
Alliance [11], w skład której wchodziły między innymi T-Mobile, 
Motorola, Samsung, Sony Ericcson, Intel i Texas Instruments. Zrze-
szenie działa w celu wprowadzania innowacji oraz jest nastawione 
na realizację potrzeb i rozwiązywanie problemów użytkowników 
telefonii komórkowej. Od początku zakładano, że Android będzie 
systemem opartym na warunkach licencji wolnego oprogramowania. 
Co więcej, twórcy aplikacji na tę platformę nie ponoszą w związku z 
tym żadnych kosztów, nie ma żadnych opłat licencyjnych czy tan-
tiem. Od czasu wejścia na rynek wersji 1.0 we wrześniu 2008 roku, 
prace nad systemem są realizowane w bardzo szybkim tempie i co 
kilka miesięcy jest prezentowana nowa wersja. Aktualna wersja 
systemu to Marshmallow 6.0.1 [12] (lipiec 2016), która miała pre-
mierę 7 grudnia 2015 roku. W ciągu ostatnich kilku lat system An-
droid stał się najpopularniejszą platformą mobilną na świecie a 
liczba aktywowanych urządzeń przekroczyła już 1 miliard sztuk [7]. 
Co więcej, dziennie aktywowanych jest ponad 1,5 miliona urządzeń 
[8], a oficjalny internetowy sklep z aplikacjami, na system Android – 
Google Play, już w lipcu 2013 roku zanotował 1 milion dostępnych 
dla użytkowników aplikacji, których ilość instalacji przekroczyła 50 
miliardów [9]. Udział w rynku smartfonów przekroczył lub oscyluje w 
granicach 80 % . 
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1. MATERIAŁY I METODY  

1.1. Technologie i narzędzia dla systemu Windows Phone  

Projekt ekranu startowego przedstawiony przez Metro (Win-
dows Phone) jest podobny do innych projektów zaawansowanych 
telefonów przez to, że zawiera listę ikon. Występuje tutaj tylko jedna 
znacząca różnica zamiast dzielenia tych ikon na strony, Metro 
pozwala przewijać użytkownikowi ciągłą listę ikon. Głównym ich 
odróżnieniem od innych ikon jest, to że każda z nich może zawierać 
informacje o aplikacji. Ikony te są nazywane kafelkami dynamicz-
nymi (Live Tile). Ekran Windows Phone został podzielony na trzy 
obszary dzięki którym użytkownik może komunikować się z telefo-
nem: zasobnik systemowy, pasek aplikacji i logiczny obszar klienta. 
W obszarze zasobnika systemowego są wyświetlane informacje o 
godzinie, sile sygnału i alarmach. Większość działających aplikacji 
pozostawia ten obszar widoczny dla użytkownika, niektóre aplikacje 
(na przykład gry) ukrywają go, ale powinny to robić tylko wtedy gdy 
jest to istotne dla działania aplikacji. Logiczny obszar klienta jest 
obszarem, w którym będzie istnieć nasza aplikacja. Dzięki temu 
obszarowi wyświetlany jest nasz interfejs użytkownika i wszystkie 
dane oraz punkty interakcji z użytkownikiem. 

Pasek aplikacji pełni funkcję pokazującą opcje dla prezentowa-
nej aplikacji. Jego stosowanie nie jest wymagane, jednak jest bar-
dzo często praktykowane, ponieważ umożliwia użytkownikowi do-
stęp do menu i opcji zaprezentowanej danej aplikacji. Windows 
Phone posiada również centrum zadaniowe (hubs), które jest wyko-
rzystywane w wielu wbudowanych aplikacjach. Centrum zadaniowe 
ma na celu zapewnienie użytkownikowi punktu startowego, dlatego 
że przyjmuje ono formę aplikacji większą niż ekran telefonu. Nie 
wykorzystano tu typowych aplikacji opartych na stronach, które są 
powszechne na smartfonach, system Metro wprowadza element o 
nazwie aplikacja panoramiczna. W tym przypadku wygląda to tak, 
że telefon jest wykorzystywany jako okno, przez które patrzymy na 
część większej aplikacji. Wykorzystując aplikację panoramiczną 
otrzymujemy prosty wzorzec interfejsu użytkownika, który powinien 
być dla nich bardzo intuicyjny. 

Microsoft Visual Studio 2013 

Środowisko umożliwia tworzenie aplikacji za pomocą komplek-
sowych rozwiązań, które ułatwia kodowanie, programowanie, opty-
malizowanie, debugowanie, rozbudowywanie i testowanie aplikacji 
klasycznych dla systemu Windows, Windows Marketplace oraz 
Windows Phone. Ta bogata kolekcja narzędzi umożliwia tworzenie 
aplikacji , zoptymalizowanych pod kątem każdego urządzenia z 
systemem Windows, wykorzystując przy tym znajomość dowolnie 
wybranego języka C++, C#, VB lub JavaScript. 

Microsoft Expression Blend 

Microsoft Blend for Visual Studio lub formalnie Microsoft 
Expression Blend, to narzędzie do projektowania interfejsu użyt-
kownika zaprojektowane i opublikowania przez firmę Microsoft. 
Dzięki temu narzędziu można projektować i kreować interfejsy 
graficzne dla stron www, aplikacji desktopowych oraz aplikacji 
mobilnych. Expression Blend wspiera silnik tekstowy WPF (Win-
dows Presentation Foundation) z zaawansowaną technologią 
OpenType, ClearType, widżetach 2D i 3D z wykorzystaniem akcele-
racji sprzętowej DirectX. 

Pakiet SDK 

Jest, to zestaw narzędzi niezbędnych dla programistów w two-
rzeniu aplikacji korzystających z danej biblioteki, pod dany system. 
Ważną cechą SDK jest licencja, na której jest ono udostępnione. Z 
niej wynikają dodatkowe ograniczenia w korzystaniu (np. zakaz 
wykorzystywania do pewnych zastosowań) oraz ponoszone koszty 

(np. opłaty uzależnione od sprzedaży wytworzonego rozwiązania). 
SDK zawiera często przykładowe fragmenty kodów i gotowe aplika-
cje zbudowane  w oparciu o dokumentację i pliki nagłówkowe biblio-
tek dostępnych w SDK. Dostarczanie działającego kodu źródłowego 
stanowi formę jego dokumentacji, czytelną dla programisty. 

1.2. Technologie i narzędzia dla systemu Android  

Starając się skrótowo omówić architekturę systemu Android 
można streścić, że system ten składa się ona z 5 warstw, widocz-
nych na rysunku 1. Są to: 
a) Jądro Linuxa – odpowiedzialne za sterowniki urządzenia 

(ekran, aparat, klawiatura, WiFi, dźwięk, pamięć flash i komuni-
kacja międzyprocesorowa), a także zarządzanie energią, pro-
cesami i pamięcią; 

b) Biblioteki – podstawowa libc i pozostałe, które zapewniają 
obsługę takich usług, jak: wbudowana, relacyjna, dostępna 
bezpośrednio na urządzeniu baza danych SQLite, obsługa 
przeglądarki internetowej (WebKit), generowanie i wyświetlanie 
grafiki 2D i 3D (SGL i OpenGL), szyfrowanie danych SSL,  ob-
sługa czcionek (FreeType), kontrola dostępu do ekranu (Surfa-
ce Manager) oraz nagrywanie i odtwarzanie multimediów w 
formatach audio i video (Media Framework); 

c) Środowisko wykonawcze Android Runtime – zawarta jest tu 
przede wszystkim maszyna wirtualna Dalvik – w związku z tym, 
że aplikacje na system Android pisane są w języku programo-
wania Java, bazuje ona na JVM (Java Virtual Machine), lecz 
została zoptymalizowana pod kątem urządzeń przenośnych [1]. 
Dalvik różni się od JVM tym, że obsługuje pliki .dex, przekon-
wertowane z plików .class i .jar, dzięki czemu można urucha-
miać programy na urządzeniach o ograniczonych zasobach 
procesora i pamięci. Jest przystosowana do uruchamiania wie-
lu instancji wirtualnych maszyn. Ponadto, w środowisku wyko-
nawczym znajdują się podstawowe biblioteki. Są one specjal-
nie dedykowane dla systemu Android, gdyż na maszynie Dalvik 
niedostępna jest większość bibliotek Javy; 

d) Szkielet aplikacji – zostały w nim umieszczone klasy umożliwia-
jące tworzenie aplikacji, w jego skład wchodzą menadżery: ak-
tywności, lokacji, powiadomień i zasobów, a także zarządzanie 
widokiem i dostawcy treści; 

e) Aplikacje – najwyższa warstwa architektury systemu, w jej 
skład wchodzą zarówno aplikacje wbudowane standardowo w 
system, jak również instalowane ze źródeł zewnętrznych. 
 

 
Rys. 1. Architektura systemu Android [10] 
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2. LOKALNE BAZY DANYCH DLA OMAWIANEJ APLI-
KACJI 

2.1. Baza danych dla systemu Windows Phone  

Lokalna baza danych, która została zaprojektowana i użyta 
podczas pisania aplikacji pozwala przechowywać dane i pobierać je 
przy użyciu zapytań. Korzystanie z bazy danych jest jednoznaczne 
z tym, że telefon będzie wymagał większej ilości zasobów niż proste 
przechowywanie plików. To czy w danej aplikacji zostanie użyta 
lokalna baza danych zależy od samego programisty, który określa 
to na podstawie działania i zapotrzebowani pisanej przez niego 
aplikacji. 
W niniejszej aplikacji do przechowywanie danych została użyta 
lokalna baza danych, która jest generowana podczas pierwszego 
uruchomienia aplikacji, natomiast sam plik bazodanowy jest prze-
chowywany w pamięci izolowanej urządzenia. Sama baza została 
zaprojektowana na zasadach odmiany technologii LINQ - to SQL, 
polegający na wcześniejszym budowaniu kodu obsługującym do-
stęp do tej bazy danych [5]. Samym zaś systemem wykorzystywa-
nym przez Windows Phone jest SQL Server Compact Edition, który 
można wykorzystać do stworzenia pliku .sdf w swoim projekcie lub 
odpowiednich interfejsów API, przeznaczonych do utworzenia bazy 
danych. Aplikacja wykorzystuje interfejsy API, aby stworzyć plik 
bazodanowy, a następnie umieścić go w pamięci izolowanej telefo-
nu (Tab.1). 
 
Tab. 1. Struktura lokalnej bazy danych dla systemu Windows Phone 

[6]  
Kolumna Typ danych Objaśnienie 

Id integer Klucz główny tabeli 

NazwaProducenta string Nazwy producentów motorów 

NazwaModelu String Nazwy modeli motorów 

StanLicznika float Aktualny stan licznika pojazdu 

IloscLitrow float Aktualny stan paliwa w baku 

StanBaku bool 
Informacja o tym czy ostatnie tankowa-

nie było do pełna 

CenaPaliwa float 
Informacja o cenie paliwa z ostatniego 

tankowania 

WartoscTank float Rekordy z danymi wartości tankowania 

DataTankowania DateTime Rekordy z datami tankowania 

OlejKM Integer 
Ilość kilometrów do następnej wymiany 

oleju 

OlejData DateTime Data następnej wymiany oleju 

FOlejuKM Integer 
Ilość kilometrów do następnej wymiany 

filtra oleju 

FOlejuData DateTime Data następnej wymiany filtra oleju 

FPowKM Integer 
Ilość kilometrów do następnej wymiany 

filtra powietrza 

FPowData DateTime Data następnej wymiany filtra powietrza 

SwieceKM Integer 
Ilość kilometrów do wymiany świec 

zapłonowych 

SwieceData DateTime 
Data następnej wymiany świec zapło-

nowych 

PPaliwoweData DateTime 
Data następnej wymiany przewodów 

paliwowych 

PHamData DateTime 
Data następnej wymiany przewodów 

hamulcowych 

PlynHamData DateTime 
Data następnej wymiany płynu hamul-

cowego 

PlynChloData DateTime 
Data następnej wymiany płynu chłodni-

czego 

SpalanieDzien float 
Informacje o spalaniu za poprzedni 

dzień 

SpalanieMiesiac float 
Informacje o spalaniu za poprzedni 

miesiąc 

SpalanieRok float Informacje o spalaniu za poprzedni rok 

 
 Poszczególne kolumny wykorzystują odpowiednie typy da-

nych. Jest, to rozwiązanie niezbędne do prawidłowego funkcjono-

wania i przechowywania danych w bazie. Część kolumn używa typu 
danych „Integer”, który pozwala na przechowywanie wartości w 
zakresie od -2147483648 do 21474836470 [3], co daje wystarcza-
jący zakres w odniesieniu do wymagań naszej aplikacji. Występuje 
tu również typ danych „String”, który przechowuje ciągi znaków. Typ 
„Float” pozwala nam na dokładniejsze sprecyzowanie wartości 
liczbowych do 7 cyfr po przecinku, natomiast struktura „DateTime” 
wywodzi się z przestrzeni nazw „System” i reprezentuje moment w 
czasie, w naszym przypadku jest to data (dzień-miesiąc-rok) [13]. 
Wykorzystano również typ danych „Bool” który zwraca wartości 
„True” lub „False” wystarczające do zapotrzebowania naszej aplika-
cji dla tej kolumny danych. 

2.2. Baza danych dla systemu Android  

W projektowanym systemie obsługi serwisowej motocykla ist-
nieje konieczność przechowywania dużej ilości ustrukturyzowanych 
danych różnego rodzaju. W celu przechowania danych wykorzysta-
no relacyjną bazę danych SQLite [14]. Silnik tej bazy został zapro-
jektowany przez Richarda Hippa w 2000 roku [2]. SQLite jest szybki 
i niewielki, w dodatku baza ma postać jednego pliku, więc doskona-
le nadaje się do użytku w urządzeniach przenośnych. Obsługa 
systemu jest wbudowana, nie ma potrzeby dołączania żadnych 
dodatkowych bibliotek. Plik z bazą danych przechowywany jest w 
projekcie w katalogu assets i nosi nazwę moto. 

Poniżej widoczna jest struktura bazy danych, która została za-
projektowana za pomocą dodatku SQLite Manager [15] do przeglą-
darki internetowej Mozilla Firefox. Lokalna baza danych, z której 
będzie korzystać aplikacja, zawiera trzy tabele: dane_moto, tanko-
wanie i wymiana. Najbardziej rozbudowaną tabelą jest dane_moto, 
gdyż zawiera w sumie 25 kolumn, zawierających nie tylko dane 
techniczne motocykli, ale również dane o terminach wymiany po-
szczególnych elementów w pojazdach, wyrażone zarówno w kilo-
metrach, jak i w miesiącach. Wszystkie identyfikatory i nazwy tych 
kolumn widoczne są na rysunku 2. 

 

 
Rys. 2. Struktura bazy danych w systemie Android [6] 
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3. PROJEKT WIDOKÓW GRAFICZNEGO INTERFEJSU 
UŻYTKOWNIKA 

3.1. Interfejs użytkownika systemu Windows Phone  

Każdy z ekranów omawianej aplikacji przekazuje istotne infor-
macje użytkownikowi, część z nich wymaga również podania ich 
przez użytkownika. Podane dane zostaną następnie odpowiednio 
przetworzone w kodzie, zapisane w lokalnej bazie danych oraz 
użyte w innym miejscu aplikacji w celu wyświetlenia niezbędnych 
danych. Przykładowo na ekranie startowym użytkownik wybiera 
odpowiadającego mu producenta motocykla za pomocą kontrolki 
„ListPicker”. Następnie jest proszony o podanie obecnego faktycz-
nego stanu przejechanych kilometrów oraz ilości paliwa w baku. 
Jeśli informacje o kilometrach oraz ilości paliwa w zbiorniku zostały 
podane użytkownik przechodzi na następną stronę za pomocą 
kontrolki Dalej (Rys.3) [6]. 

Jeśli któraś z informacji nie zostanie podana przez użytkownika 
aplikacja zwróci odpowiedni komunikat informujący o tym co nie 
zostało podane. Na następnej stronie aplikacji zostanie dzięki od-
powiedniej metodzie w kodzie aplikacji od razu użyta informacja o 
wybranym wcześniej przez użytkownika producencie motoru i na tej 
podstawie zostaną dobrane odpowiadające mu modele pojazdów. 
Tak ogólnie można opisać sposób pobierania informacji od użyt-
kownika przez aplikację, wykorzystywanie ich do wyświetlenia 
odpowiednich danych na innej stronie oraz jednoczesny ich zapis w 
lokalnej bazie danych skojarzonej z aplikacją. 

Przy projektowaniu interfejsu oprócz samej technologii xaml 
zostało również wykorzystane narzędzie Microsoft Expression 
Blend, dzięki któremu możliwa była graficzna modyfikacja poszcze-
gólnych elementów, aby całość wyglądała estetycznie i przyjaźnie 
dla użytkownika. Dzięki temu narzędziu została zmieniony nagłówek 
aplikacji, zastosowano w nim spójność kolorystyczną z pozostałymi 
elementami interfejsu (tło, kontrolki, czcionki) oraz dodano efekt 
gradientu i przejścia, aby nie rzucał się zbyt znacząco w oczy, ale 
był zauważalny. Pozostałymi elementami jakie zostały poddane 
obróbce w tym narzędziu są ikony z menu głównego, które umożli-
wiają użytkownikowi poruszanie się po reszcie stron aplikacji. 

 

 
Rys. 3. Ekran startowy systemu Windows Phone [6] 

W przypadku nie wypełnienia przez użytkownika danych pól 
tekstowych lub ich części zostanie wyświetlony odpowiedni komuni-
kat, który będzie o tym informował. Dzięki zastosowaniu podobnego 
rozwiązania jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji, w której to użyt-
kownik nie podaje jednej z istotnych informacji niezbędnej do prawi-
dłowego działania dalszej części programu. Przez to dalsze obli-
czenia prowadzone przez aplikację są całkowicie pozbawione sen-
su, samo zaś prawidłowe działanie programu jest zakłócone co 
może prowadzić do nieoczekiwanego błędu i zamknięcia aplikacji 
beż wcześniejszego zapisania danych. 

Ekran menu i ekrany techniczne 

Ekrany menu i ustawień to główna strona całej aplikacji. Dzięki 
niej użytkownik może się poruszać po poszczególnych stronach 
całej aplikacji, a dodatkowo powrócić do poprzedniego ekranu i 
dokonać możliwości zmiany danego modelu motocykla i aktualnych 
parametrów. Ta strona składa się z pięciu ikon, która każda z nich 
prowadzi do odpowiednio przypisanej strony właściwości. Na górze 
ekranu możemy również znaleźć informację o wybranym przez nas 
producencie oraz modelu motocykla (Rys.4) [6]. Z każdych pozosta-
łych stron istnieje możliwość powrotu do ekranu menu za pomocą 
systemowego przycisku Wstecz. 

 

 
Rys. 4. Ekran ustawień głównego menu [6] 

 
Ikony użyte podczas projektowania interfejsu aplikacji miały 

symbolizować odpowiadające im kategorie, tak aby użytkownik 
mógł szybko i intuicyjnie znaleźć interesującą go stronę aplikacji. W 
momencie zmiany producenta i modelu motocykla zaktualizowane 
również zostaną dane nad ikonkami menu. 

Interfejs techniczny pełni rolę całkowicie informacyjną dla użyt-
kownika. Na podstawie zapisanego w bazie producenta i modelu 
pojazdu zostają wygenerowane informacje o tym pojeździe takie jak 
marka / producent, model, moc (KM), prędkość maksymalna, opony 
przód, opony tył, ciśnienie przód, ciśnienie tył, pojemność, pojem-
ność zbiornika. Dzięki tym danym użytkownik jest w stanie spraw-
dzić czy stan faktyczny jego pojazdu odpowiada stanowi faktyczne-
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mu podanemu przez producenta danego modelu motocykla. Po-
szczególne dane nie są przechowywane w lokalnej bazie danych, 
są generowane automatycznie przy wczytywaniu strony na podsta-
wie wcześniej wybranego rodzaju motocykla. 

 

3.2. Interfejs użytkownika systemu Android 

Zasadniczą sprawą projektowania interfejsu dla każdego z sys-
temów było możliwie wierne zachowanie podobieństwa wyglądu 
aplikacji. Ze względu na odmienną specyfikę programowania oraz 
projektowania interfejsu wygląd aplikacji w systemie Android jest 
jedynie zbliżony do wyglądu w systemie Windows Phone. Jednak 
funkcjonalności poszczególnych ekranów dostępnych użytkowniko-
wi  zostały zachowane (Rys.5) [6]. 

Aplikacja Moto Mechanik dla systemu Android posiada nastę-
pujące moduły: 
1. Wybór motocykla; 
2. Wprowadzenie aktualnego przebiegu i stanu paliwa; 
3. Okno główne z ikonami: 

– wyświetlanie danych technicznych; 
– dodawanie tankowania; 
– generowanie raportów spalania; 
– wprowadzanie terminów ostatnich wymian elementów; 
– wyświetlanie terminów następnych wymian wybranych czę-

ści. 
Pliki opisujące widok ekranu, jak również pliki obrazów wyko-

rzystane w aplikacji, znajdują się w folderze res w projekcie. Pliki 
aplikacji można znaleźć w podkatalogu layout, zaś obrazy w podka-
talogu drawable. 

 

 
Rys. 5. Ekran startowy systemu Android [6] 

 
Opis wyglądu omawianego modułu znajduje się w pliku activi-

ty_main.xml. Aby wstawić nagłówki tekstowe - „Moto Mechanik”, 
„Wybierz motocykl” i „Wybierz model”, użyto widoku TextView. 
Zarówno te, jak i wszystkie pozostałe etykiety tekstowe aplikacji 
znajdują się w pliku strings.xml w folderze res i podkataloguvalues. 

W celu umożliwienia użytkownikowi wyboru motocykla wykorzysta-
no dwie kontrolki o nazwie Spinner. Pełnią one funkcję rozwijanych 
menu. W celu przejścia do następnego ekranu aplikacji wykorzysta-
no widget o nazwie Button z etykietą „Dalej”. Motocykl wybrany 
przez użytkownika jest zapisywany w tak zwanych preferencjach 
aplikacji. Jest to mechanizm zapisywania niewielkich ilości danych, 
które są dostępne dla aplikacji nawet po ponownym jej uruchomie-
niu. Za obsługę preferencji odpowiada interfejs o nazwie Shared-
Preferences. 

Po naciśnięciu przycisku „Dalej” w poprzednim module, na 
ekranie pojawia się główne okno aplikacji. Jego parametry są zdefi-
niowane w pliku activity_dane.xml. Jednocześnie, jeżeli motocykl 
został już wybrany przy poprzednim uruchomieniu aplikacji, to po 
każdym kolejnym włączeniu program przechodzi bezpośrednio do 
tego modułu. Etykiety tekstowe wyświetlają markę i model wybra-
nego motocykla, które pobierane są z preferencji. Główne okno 
aplikacji zawiera ikony służące do przechodzenia do następnych 
funkcjonalności programu. Są one wyświetlane za pomocą kontrolki 
ImageView i znajdują się w folderze drawable, do którego odnośnik 
jest podany w pliku xml. U dołu ekranu głównego aplikacji znajdują 
się dwa przyciski – jeden umożliwiający powrót do modułu wyboru 
motocykla i drugi, zamykający program (Rys.6). 

 

 
Rys. 6. Ekran startowy systemu Android [6] 

 
Oprócz standardowych kontrolek TextView opisujących, jakie 

dane są pokazywane, aplikacja pobiera i wyświetla informacje o 
wybranym motocyklu z lokalnej bazy danych. 

Po naciśnięciu ikony „Ostatnie wymiany części” znajdującej się 
na ekranie głównym aplikacji, zostaje wyświetlony kolejny moduł. 
Jego opis znajduje się w pliku activity_owymiany.xml. Ekran ten 
umożliwia użytkownikowi wprowadzenie terminów ostatniej wymiany 
części, zarówno daty, jak i stanu licznika. W górnej części modułu 
znajduje się pasek wyboru elementu, którego wymiana zostanie 
zapisana do bazy przez użytkownika. Jest on przewijany w orienta-
cji poziomej i nosi nazwę HorizontalScrollView. Następnie wprowa-



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

10/2016 AUTOBUSY 149 
 

dzana zostaje data ostatniej wymiany, która jest podawana za 
pomocą kontrolki DatePicker. 

PODSUMOWANIE 

Celem niniejszego artykułu było zaprezentowania części wyni-
ków opracowania aplikacji mobilnej wspomagającej obsługę serwi-
sową motocykla poprzez przekazanie informacji użytkownikowi o 
przeprowadzonych i wymaganych do przeprowadzenia czynności 
wobec wybranego pojazdu. 

Dzięki wykorzystaniu dwóch popularnych systemów operacyj-
nych na urządzenia przenośne, możliwe było zaprogramowanie 
aplikacji, którą pobrać będzie mogła większa ilości użytkowników 
oraz wykorzystać korzyści płynące z obu systemów: Windows Pho-
ne i Android. Oba prezentowane systemy korzystają z zupełnie 
odmiennych technologii, które służą do implementacji oraz progra-
mowania interfejsu użytkownika aplikacji. Dostępne wraz z techno-
logią narzędzia pozwoliły na zastosowanie w aplikacji korzystnych 
rozwiązań, które mają na celu ułatwienie użytkownikowi korzystania 
z programu oraz dają mu możliwości, których mógłby oczekiwać w 
momencie pobierania i instalowania omówionej aplikacji. Użytkow-
nik w łatwy i intuicyjny sposób ma możliwość wprowadzania danych 
odnośnie swojego pojazdu - w zamian aplikacja przekazuje mu 
informacje, które ułatwiają mu kontrolowanie stanu swojego moto-
cykla. Dzięki wykorzystaniu lokalnej bazy danych w przypadku obu 
systemów możliwe było posegregowanie oraz ułatwienie aplikacji 
korzystanie z informacji, które są niezbędne do prawidłowego jej 
funkcjonowania oraz nie wpływają na jej wydajność, dzięki czemu 
aplikacja działa bezproblemowo w różnych konfiguracjach telefo-
nów. 

Niniejsza praca prezentuje aplikację opartą o nowe technolo-
gie, które na obecną chwilę są bardzo popularne. W pracy analizo-
wano potrzeby użytkownika oraz to czego może brakować w co-
dziennej eksploatacji motocykla i na co może sobie pozwolić przy 
okazji korzystania z telefonu komórkowego. Dzięki elastycznym 
technologiom i stale rozwijanym językom programowania oraz 
środowiskom programistycznym, które pozwoliły na zaprojektowanie 
i zaprogramowanie omawianej aplikacji możliwy jest jej dalszy 
rozwój, dzięki czemu w łatwy sposób można ją dostosowywać do 
nowych wersji systemów operacyjnych, które z pewnością zostaną 
udostępnione w najbliższym czasie. 

Kolejnym krokiem rozwoju ma być zaprogramowanie aplikacji 
do obsługi serwisowej motocykla na system mobilny firmy Apple. 
Wypełniona został by luka w najbardziej popularnych obecnie sys-
temach mobilnych, a także zwiększył by się dostęp do kolejnej 
grupy użytkowników.  

Trwają także rozmowy z firmami wykorzystującymi większą 
ilość motocykli w swojej pracy (np. jednostki policji). Pod potrzeby 
takich firm aplikacja mogła by raportować wykorzystanie motocykla, 
zużycie części zamiennych, spodziewane przeglądy serwisowe oraz 
zużycie paliwa i inne. Konieczne będzie w takim przypadku syn-
chronizacja lokalnych baz danych telefonów z bazą zewnętrzną 
generującą i przetwarzającą pojedyncze i zbiorcze raporty. Obecnie 
wymaga to zaprogramowania części serwerowej po stronie odbiorcy 
oraz części synchronizacji i wysyłania danych po stronie nadawcy – 
użytkownika pojedynczego pojazdu.  
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Design and implementation of motorcycle maintenance sys-
tem 

The aim of the work was to develop a mobile application 

supporting the servicing of the motorcycle by providing in-

formation to the user of the performed and required to carry 

out operations against the selected vehicle. 

Through the use of two popular operating systems for 

mobile devices, it was possible to create an application that 

will reach a larger number of users, and using the ad-

vantages of both systems Windows Phone and Android. Both 

of these systems use a completely different technologies that 

are used to implement and create a user interface applica-

tion. Available with the technology tools allowed for use in 

applications such as the most beneficial solutions that aim to 

facilitate the user to use the program and give him oppor-

tunities that could be expected at time of application. User in 

an easy and intuitive way has the ability to enter data regard-

ing your vehicle, in exchange application shall pro-vide in-

formation that help him monitor the status of your motorcy-

cle. By using a local database for both systems it was possi-

ble to segregate and to facilitate the application to use the 

information that is necessary for proper functioning and does 

not affect its performance, so that the application works 

seamlessly in various configurations phones. 
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