Aplikacje Mobilne
Jeszcze nie tak dawno temu były egzotycznym wynalazkiem, dzisiaj otaczają każdego z nas. Smartfony
wyposażone w aplikacje mobilne towarzyszą nam na każdym kroku. Sprawdzając maile, szukając trasy
dojazdu do szukanego miejsca, czy też przeglądając galerię zdjęć, korzystamy z aplikacji mobilnych.
Urządzenia o niebagatelnej mocy obliczeniowej, które nosimy w naszych kieszeniach, potrafią obecnie
naprawdę wiele. Czy wiemy jednak jak korzystać z tego potencjału? A może niepotrzebnie go przeceniamy?
W niniejszym materiale postarmy się odpowiedzieć na te pytania.

Zapraszamy!

Jak to wszystko się zaczęło?
Pierwsze aplikacje mobilne
Czy wiesz, że pierwsze aplikacje mobilne powstały jeszcze w latach ’80 ubiegłego wieku. Początki niebyły
może bardzo spektakularne, lecz na ówczesne czasy pojawienie się takich rozwiązań było ważnym
kamieniem milowym w rozwoju mobilności cyfrowej.
Jednym z pionierów rozwiązań mobilnych była firma Psion. Zamiast konkurować z rodzącymi się pierwszymi
telefonami Motorola, marka Psion postanowiła wydać pierwszy na świecie komputer kieszonkowy (!) Psion
Organizer. Urządzenie pozwalało korzystać z takich aplikacji jak: zegarek, kalkulator, notatnik. Istniała również
możliwość tworzenia własnych aplikacji, które działały oczywiście lokalnie na konkretnym urządzeniu i nie
pozwalały na wymianę danych przez sieć. W efekcie, udało się zbudować elektroniczny notes.

W kolejnych latach, powstawały nowe telefony oraz komputery mobilne
W roku 1992 możliwe było już korzystanie m.in. z poczty e-mail za pomocą IBM Simon, który był
połączeniem palmtopa i telefonu komórkowego. Śmiało można nazywać go pierwszym smartfonem.
Wraz z rozwojem tej koncepcji, do kolejnych urządzeń zaczeły trafiać inne aplikacje, w tym oczywiście gry.
Tetris, Pasjans czy też Snake, bawiły użytkowników urządzeń mobilnych.
W 1997 roku do sprzedaży trafiła nokia 3310. Wiele osób wspomina to wydarzenie jako KULMINACYJNY
MOMENT w rozwoju telefonów komórkowych. Technologia miała jednak dopiero otworzyć dalsze możliwości
rozwoju…

Rozwój komunikacji i oprogramowania
Przełom XX wieku zaowocował rozwojem protokołów komunikacyjnych (Wireless Application Protocol)
umożliwiających dostęp do usług www za pomocą urządzeń mobilnych. Przy użyciu telefonów komórkowych
stało się możliwe korzystanie z sieci Internet, przeglądanie stron www a także pobieranie utworów
muzycznych.
Biznesowy potencjał tych możliwości najlepiej dostrzegli Kanadyjczycy wypuszczając na rynek kolejne
modele serii BlackBerry. Model 5810 umożliwiał stały dostęp do poczty, dzięki czemu mobilna komunikacja
mailowa zaczęła działać w czasie rzeczywistym. W kolejnych produktach, pojawił się również komunikator
umożliwiający zarówno przesyłanie szyfrowanych wiadomości, jak i prowadzenie wideorozmów.

Nikt już nie miał wątpliwości,
że biznes potrzebuje urządzeń
oraz aplikacji mobilnych.

Co dalej?
Pozostała tak naprawdę już tylko kwestia standaryzacji w dziedzinie oprogramowania. Z czasem na rynku
wyklarowały się dwa wiodące systemy operacyjne (iOS oraz Android) i co równie ważne, cyfrowe platformy
z aplikacjami do pobrania.
To właśnie dostępność oprogramowania była czynnikiem, który spowodował spopularyzowanie idei
aplikacji mobilnych. Pierwotnie, funkcjonalność dostarczana była przez urządzenie. W pierwszej dekadzie
XXI wieku, funkcjonalności dostarczane były przez aplikacje uruchamiane na dowolnych urządzeniach
mobilnych. Rewolucja była do tego stopnia znacząca, iż w 2010 roku American Dialect Society ogłosiła
termin „aplikacja” słowem roku.

Aplikacje mobilne dziś
Potrzebowaliśmy blisko 25 lat aby osiągnąć luźne powiązanie urządzenia i jego funkcjonalności. Kiedyś
urządzenie było nierozerwalnie związane z konkretnymi zastosowaniami i możliwościami. Dzisiaj, często
tę samą funkcjonalność można osiągnąć niezależnie od fizycznego sprzętu, korzystając z odpowiedniej
aplikacji. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia na poziomie systemu operacyjnego. Aplikacje
przygotowane do urządzeń mobilnych z systemem iOS nie mogą być uruchamiane na platformie Android
i odwrotnie. Istnieją jednak technologie, które umożliwiają tworzenie aplikacji niezależnie od platformy.
Obok klasycznych aplikacji natywnych występują także rozwiązania bardziej uniwersalne, takie jak:
• aplikacje hybrydowe
• aplikacje cross-platformowe
• Progressive Web Apps (PWAs)
Mnogość rozwiązań wynika z konieczności optymalizacji kosztu wytworzenia docelowego produktu. Każda
z wspomnianych technologii ma swoje zalety oraz wady. Temat różnic pomiedzy nimi omówimy w kolejnym
materiale. Na ten moment warto jedynie zapamiętać, iż:

mówiąc o aplikacjach mobilnych,
nie musimy być ograniczeni do konkretnej platformy,
systemu operacyjnego lub urządzenia

Aplikacje mobilne –
do czego wykorzystać?
Decydując się na budowę aplikacji mobilnej, powieneś być świadomy do czego planujesz ją wykorzystywać.
Aplikacje mogą stanowić samodzielnie działające narzędzie, które jest w pełni niezależne od innych
systemów. Przykładem takich aplikacji są proste narzędzia, które należą do standardowego wyposażenia
więszości telefonów, jak np. kalkulator, notatnik, zegar. Ponieważ zbiór ten zdaj się być dość mocno
ograniczony, w praktyce bardzo rzadko pojawia się potrzeba tworzenia tego typu rozwiązań.
Sytuacja wygląda inaczej w przypadku aplikacji zintegrowanych. Aplikacja mobilna może stanowić
uproszczony interfejs użytkownika istniejących systemów, do których połączenie możliwe jest jedynie za
pomocą komputera. Niezależnie czy mowa o laptopie czy stacji roboczej, pomimo zdecydowanie większych
możliwości, pojawia się ważne ograniczenie. Tradycyjnego komputera nie zabierzemy ze sobą wszędzie.

Jeżeli naszym celem jest
zwiększenie dostępności systemu,
aplikacja mobilna pomoże nam
ten cel osiągnąć

Zazwyczaj możliwości aplikacji mobilnych
są lekko ograniczone w porównaniu do integrowanego systemu.
Nie stoi to jednak w sprzeczności z większością zastosowań.

Jakie funkcjonalności aplikacji mobilnej wybrać?

Przy tym wyborze warto kierować się następującymi kryteriami:
czy czas reakcji użytkownika systemu ma duże znaczenie?
czy przetworzenie informacji w późniejszym czasie może powodować błędy lub straty?
czy dostępność tej funkcjonalności ma wpływ na istotne dla właściciela aplikacji wskaźniki?
czy dana funkcjonalność jest często wykorzystywana?
czy zastosowanie aplikacji mobilnej lub urządzenia przenośnego pozytywnie wpływa na czas
przebiegu procesu?
Jeżeli na powyższe pytania odpowiesz twierdząco, możesz mieć pewność, że daną funkcjonalność
warto zrealizować za pomocą aplikacji mobilnej.

Przykładowe zastosowania zintegrowanych aplikacji mobilnych

składanie prostych zamówień przez klientów
akceptowanie lub odrzucanie wniosków
rejestrowanie postępów lub raportowanie przepracowanego czasu
śledzenie postępów w procesie lub informowanie o nagłych zdarzeniach
podręczny rejestr zadań do wykonania
dostęp do danych systemów czasu rzeczywistego (np. parametry pracy urządzeń)
oraz sterowanie
dostęp do bazy wiedzy dla pracowników w terenie
dostęp do rezerwacji terminów
zapisywanie informacji w miejscu powstawania (skanery, kolektory danych)

Jakie możliwości
dają aplikacje mobilne?
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich zastosowań. Praktycznie każdą funkcjonalność można odwzorować
w wersji mobilnej. Warto jednak pamiętać, że:

aplikacje mobilne
to nie tylko większa dostępność systemu,
lecz także większe możliwości

Część z nich wynika wprost z możliwości urządzenia mobilnego. Za pomocą aplikacji możemy skorzystać
z aparatu, odbiornika sygnału GPS, akcelerometru czy też kompasu. Planując bardziej przemysłowe
zastosowania, po wyborze odpowiedniego urządzenia możemy skorzystać też z innych peryferiów takich
jak: skaner kodów kreskowych, antenę NFC lub czytnik RFID. Wykorzystując ich potencjał możemy zbudować
kompletne narzędzie na miarę XXI wieku.

Aplikacje mobilne a praca online
Obecnie zdecydowana większość systemów obsługiwanych na tradycyjnych komputerach dostępna jest za
pośrednictwem przeglądarki. Warunkiem koniecznym do pracy staje się zatem połączenie sieciowe. Nie ma
znaczenia czy mówimy o sieci wewnętrznej (intranet) czy też publicznej (Internet). Wymaganie to łatwo
spełnić gdy mówimy o pracy stacjonarnej. Poszukując rozwiązań mobilnych, oczekujemy możliwości pracy
w każdych warunkach, także wtedy gdy jesteśmy poza zasięgiem. Aplikacje mobilne, w przeciwieństwie do
stron www, dają możliwość pracy w utrudnionych warunkach. Wszystko jest oczywiście kwestią doboru
odpowiedniej technologii oraz dokładnego zaplanowania procesu synchronizacji danych. Jest to jednak
cecha, która w wielu przypadkach przesądza o konieczności stworzenia mobilnej aplikacji dedykowanej.

Podsumowanie
Lata rozwoju technologii mobilnych doprowadziły nas do miejsca,
w którym nie trzeba już uzasadniać ich konieczności, a jedynie planować
nowe zastosowania. Współczesne urządzenia mobilne dają praktycznie
nieograniczone możliwości w dostępie do danych oraz w ich przetwarzaniu.
W połączeniu z odpowiednio przygotowanymi aplikacjami stanowią
narzędzie, które może mieć ogromny wpływ na rozwój Twojego biznesu.

Większa mobilność
to większe możliwości
oraz lepsze efekty

Jeśli jeszcze nie masz pełnego wyobrażenia jak mogą pomóc Tobie
lub chciałbyś przejść do realizacji konkretnego pomysłu,

skontaktuj się z nami!

Opsenio sp. z o. o.
Ul. Parkowa 11 | 30-538 Kraków
Email: contact@opsenio.com
Telefon: +48 793 571 339

