
Testování aplikace WOL
Začátek testování 22.2.2015, stažení aktuální aplikace 21.2.2015 v cca 9:00, verze 
aplikace 1.5.9. Testováno na telefonu Acer Liquid Z500, verze Androidu 4.4.2.

Instalace a založení týdne

Tato část proběhla bez problémů, aplikace se stáhla a nainstalovala, po spuštění jsem 
založil nový týden, zadal mu název a datum začátku, vše šlo hladce.

Nastavení parametrů
V parametrech jsem nastavil jazyk komentářů a vypnul automatické zveřejnění po nahrání 
na server. Přece jen bych se chtěl na výsledek napřed podívat. Uživatelský přístup budu 
zadávat až na konci týdne, budu nahrávat celý týden najednou. V průběhu týdne jsem 
také vypnul otravné upozorňování … já prostě fotím průběžně celý den, když se děje něco 
zajímavého a z toho pak den sestavím. Upozornění, že bych právě teď měl udělat fotku 
trochu nechápu. 

Focení přímo do pozice dne

Tento styl sestavování týdne je možný pouze s víceméně předem nalinkovaným scénářem 
Pokud člověk žije normální život, tak moc neví co ho všechno přes den potká a z čeho pak 
den sestaví … také není téměř nikdy čas on-li myslet na to, že tohle chci právě do dnešní 
pozice třeba 5. Navíc jsem fotku pořízenou přímo do pozice už nikde nenašel, abych ji 
mohl případně dodatečně upravit. Vyhodnotil jsem tento způsob jako nepoužitelný a fotil 
předem do zásoby a večer pak vždy sestavoval den. Sestavování další den je 
problematické kvůli neustálému nastavování aktuálního dne při otáčení telefonu. 

Výběr fotek do pozic
Způsob výběru fotky do pozice dne s možnosti volby aplikace pro výběr a se zobrazením 
data a velikosti fotky je fajn. Také způsob výběru fotky s následným umístěním do 
konkrétní pozice je výborný. Chybí však možnost zvětšení fotky při výběru … viz dále.

Velmi mi chybí možnost podívat se na fotku v detailu při výběru do pozice dne. Když fotím 
něco zajímavého, mám v galerii většinou několik podobných fotek a chtěl bych vybrat tu 
nejlepší. V současné verzi to musím udělat tak, že si výběr udělám předem v nějakém 
jiném prohlížeči a ostatní fotky musím smazat, protože nějak soudně si zapamatovat 
kterou fotku jsem vybral není jednoduché … stačilo by umožnit zvětšení fotky v okamžiku 
výběru. Je možná také použití nějakého souborového správce a výběr fotek do samostatné
složky … ale to už je pak jednodušší nahrání dne klasicky přes webové rozhraní. 

Když už fotku umístím do pozice, tak ji tam jde otevřít ve zvolené aplikaci a tam ji zvětšit 
… fajn, ale proč ji nejde tady editovat … to by byla cesta … vybrat fotky do dne a teprve 
pak je upravit podle potřeby.

Pří výběru fotky používám funkci Obrázky u které je řazení možné pouze podle názvu, data
úpravy a velkosti … což je celkem na nic. U názvů je problém v případě že fotím různými 
fotoaparáty a fotky jsou tedy seřazeny ve skupinách podle nich a špatně se v nich 
orientuje. Podle data úpravy je zase hloupé, že některé fotky jsem upravil a některé ne a 



tak je zase časová sekvence narušena. Potřebu řazení podle velikosti v této souvislosti 
vůbec nechápu. Podle mého názoru je správné řazení podle data vzniku fotky, což zajistí 
jednoznačný a neměnný sled fotek. Také by se zvolené řazení mělo pamatovat, teď je ho 
nutno nastavit pro každý výběr.

Funkce pro výběr fotky se nepamatuje a pokud chci použít jinou než Poslední, tak ji musí 
pokaždé zvolit.

Psaní textu

Byl opraven způsob zápisu popisu dne, je sice odlišný pro orientaci telefonu na výšku a na 
šířku, ale oba způsoby jsou již dostatečně použitelné. Důležitá je možnost posunu fotek 
během psaní.

Při změně orientace telefonu se stále nastavuje aktuální den. Už je sice ošetřeno, že při 
psaní popisu dne se orientace nezmění, dokud není text uložen, ale i tak mi změna obsahu
obrazovky na základě otočení telefonu připadá jako velmi nestandardní chování. 

Když píšu popis dne a něco mne vyruší a telefon vypne obrazovku, tak přijdu o všechno co
jsem napsal, což je velmi nestandardní chování … Android je také o tom, že po návratu do
aplikace vracím přesně do stavu ve kterém jsem aplikaci opustil. Takto se text ztratí také 
když mi do psaní někdo volá, což se mi stalo celkem třikrát a je to pěkná otrava.

Použití textové střižny se liší při psaní na výšku a šířku a někde podivně blbne … třeba 
najednou přes text zůstanou zobrazená tlačítka střižny a zelený ukazatel kurzoru a není 
moc zřejmé, jak se jich zbavit. Našel jsem metodu pouze ukončením a novým spuštěním 
aplikace. Viz obrázek.

Když mám rozepsaný text v orientaci na výšku a telefon obrátím na šířku, obraz se 
neobrátí, což je zjevně záměr. Když se ale v tomto okamžiku opustím psaní textu zavřením
klávesnice (nebo funkci zpět), tak přestane obrácení obrazu v závislosti na poloze úplně 



fungovat, dokud znovu neotevřu editaci textu a neuložím ho.

Ukončení týdne

Po naplnění všech fotografií se přihlásím k účtu WoL a provedu nahrání týdne na server. 
Vše proběhne korektně za cca 10-15 minut. Jedinou chybou je ztráta textu šestého dne, 
které je delší než 1000 znaků. Ten se na server nenahraje a pokud si to na WoL 
nezkontroluji před vymazáním týdne v mobilu, tak o něho nenávratně přijdu. Aplikace 
nemám žádnou indikaci o překročené délky textu, ani neposkytuje informaci o aktuální 
délce … tato funkce by byla velmi vhodná.

Další postřehy

Pokud aplikaci opustím šipkou zpět v poloze na šířku, tak nějakou dobu nejde listoval 
obrazovkami plochy a nic spustit … telefon je jaksi podivně zablokovaný … nevysledoval 
jsem, čím se uvolní … tohle chování se objevilo po dvouměsíční používání telefonu až s 
touto aplikací. Dodatečně zjišťuji, že se to odblokuje použitím tlačítka Home nebo druhým 
stiskem tlačítka zpět. Při opuštění z polohy na výšku je vše v pořádku. Tohle chování je 
fixní … i v základním stavu, když není rozpracován týden. Vůbec je závislost funkčnosti 
aplikace na orientaci telefonu velmi podivná.  

Při psaní textu popisu dne by bylo dobré zobrazení zbývajícího počtu znaků do povolených 
1000. 

Přehled chyb a podivností

Zablokování telefonu po opuštění aplikace funkci zpět v poloze na šířku až do dalšího 
použití funkce zpět. V poloze na výšku je vše v pořádku.

Celkově nekonzistentní chování aplikace v poloze na šířku a výšku, je to hodně matoucí a 
nepohodlné … prostě aplikace se v mnoha místech chová v poloze na šířku jinka než v 
poloze na výšku.

Pokud při psaní textu zazvoní telefon nebo dojde při delším přemýšlení k uzamčeni 
obrazovky, tak se rozepsaný text nenávratně ztratí.

Za chybu považuji také funkci, které při otočení telefonu do jiné polohy nastaví aktuální 
den … sestavování po půlnoci nebo další den je téměř nepoužitelné. Byla by vhodná 
alespoň možnost tuto podivnou funkci vypnout. 

Delší text než 1000 znaků lze do aplikace vložit, ale při nahrání na server se bez varování 
nenávratně ztratí (pokud je vzápětí týden z telefonu smazán).

Chybí možnost řazení fotografii při výběru podle data vzniku, nabízené možnosti jsou z 
různých důvodů problematické … viz výše.

Chybí možnost uložení nastaveného řazení fotografií při výběru … je nutno pro každou 
fotografii napřed řazení volit … je to velmi nepraktické.

Chybí možnost zvětšení fotky při výběru pro lepší orientaci v kvalitě fotek. Tato možno je k
dispozici na umístěné fotce, ale zase chybí celkem logická možnost ji zde také případně 
editovat … tyhle funkce by aplikaci hodně pozvedly. Možnost editace umístěné fotky by 
také velmi usnadnila možnost focené přímo do pozice … v současném stavu možnost 
úpravy není a to tuhle možnost činí hodně nepoužitelnou.



 

Závěr

Po odstranění chyb … a kdyby aplikace umožňovala zvětšení a editaci fotek při výběru 
(ideálně také na pozici) vážně bych uvažoval o jejím reálném použití i mimo testování. 

V Ostravě dne 28. 2. 2015
Zpracoval 
Zdeněk Kamrla
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