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1 Introducere 

Scopul acestei lucrări este acela de a crea un sistem util, bazat pe tehnologii moderne prin 

care se va oferi accesul utilizatorilor de pe telefonul mobil să obțină toate informațiile necesare 

dintr-o anumită zonă geografică prin intermediul grupurilor de localizare. Această aplicație poate 

fi folosită de persoanele care sunt străine într-un anumit oraș, de persoanele care doresc să afle de 

evenimentele dintr-un oraș, de persoanele care doresc să afle informații despre noutăți și promoții 

ale unor magazine, restaurante, cinematografe, etc. 

1.1 Contextul proiectului 

Această aplicație oferă posibilitatea persoanelor care sunt într-un anumit loc să poată 

interacționa cu alte persoane din apropiere prin intermediul unor grupuri de localizare. Astfel, 

posesorii unui telefon mobil care rulează pe sistemul de operare Android pot interacționa unii cu 

alții prin instalarea aplicației de față. 

Astfel se va pune la dispoziție utilizatorului o hartă pe care sunt trecute toate grupurile din 

zona în care acesta se află. Fiecare utilizator își poate crea propriul său grup pe baza unor 

informații personale sau pe baza informațiilor obținute de pe rețelele de socializare Foursquare și 

Facebook Places. Odată ce un utilizator își crează propriul grup, el poate atrage în interiorul 

grupului noi persoane din apropiere cu care să poată conversa cu mențiunea ca aceste persoane să 

fie conectate la un server Openfire folosit de protocolul de comunicare XMPP. 

1.2 Conturarea domeniului 

Acest sistem a fost implementat pe o platformă Mobilis open-source dezvoltată la TU 

Dresden bazat pe o arhitectură de tip client-server care folosește ca suport de comunicare 

protocolul XMPP (protocol bazat pe standardul XML folosit pentru schimburi de mesaje și 

prezență). 

Platforma Mobilis pe care a fost implementat sistemul conține pe partea de client două 

aplicații numite MobilisMedia și MobilisContext și o aplicație MXA (Mobilis XMPP for Android), 

aplicație folosită de toate celelalte aplicații client pentru conectarea la server-ul Openfire iar pe 

partea de server servicii precum Coordinator, Repository, Content și Context care oferă 

funcționalități celor două aplicații client. 

Studiind aceste funcționalități oferite de platforma Mobilis, pe partea de client a fost 

implementată o nouă aplicație numită MobilisGroups iar pe partea de server a fost integrat un nou 

serviciu numit Grouping oferind funcționalități aplicației client. 

Serviciul Grouping implementat și integrat pe partea de server are drept scop formarea de 

grupuri de localizare având acces la o bază de date pentru înregistrarea grupurilor și poate fi 

folosit de orice aplicație mobilă care are nevoie de funcționalitățile unui astfel de serviciu. 

Aplicația MobilisGroups implementată pe partea de client pe un dispozitiv mobil cu 

sistemul de operare Android odată ce s-a conectat la server-ul Openfire prin intermediul aplicației 

MXA, se conectează la serviciul Grouping de pe server prin intermediul unui alt serviciu deja 

existent pe server numit Coordinator. Serviciul Coordinator este un serviciu accesat de toate 

aplicațiile client și are drept scop descoperirea celorlalte servicii existente pe server și 

coordonarea aplicației client către serviciul solicitat. Aplicația MobilisGroups implementată  

permite accesul la rețelele de socializare Foursquare și Facebook Places pentru accesarea 

informațiilor legate de anumite locații din zona în care utilizatorul se află. Aceste rețele sociale de 

localizare joacă un rol important în această aplicație deoarece permit obținerea de informații 
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legate de obiectivele și localurile din apropiere, informații ce pot fi folosite în diverse scopuri în 

funcție de interesele utilizatorilor. 

1.3 Cerințele proiectului 

Proiectul de față are drept scop dezvoltarea unui sistem care să poată fi folosit de orice 

persoană dintr-o anumită zonă geografică care dorește să se integreze și să comunice cu alte 

persoane din apropiere prin intermediul unor grupuri la care persoanele se înregistrează putând 

astfel conversa. 

Este un proiect foarte practic, care va fi foarte util în special persoanelor care sunt străine 

unei anumite zone geografice. Astfel posesorii unui dispozitiv mobil care rulează pe un sistem de 

operare Android, pentru a putea folosi aplicația trebuie mai întâi să-și creeze un cont la server-ul   

Openfire (server folosit pentru comunicare prin intermediul protocolului XMPP), să se conecteze 

la server-ul respectiv, după care vor putea să se folosească de facilitățile sistemului.  

Pe lângă conexiunea la server-ul Openfire, pentru ca sistemul să poată funcționa optim 

trebuie ca pe dispozitivul mobil să existe conexiune la Internet pentru a se putea obține 

informațiile necesare de la rețelele sociale. Dacă dispozitivele mobile nu dispun de Internet, 

sistemul va funcționa, însă nu pot fi accesate obiectivele dintr-o anumită zonă pentru construirea 

de grupuri pe baza informațiilor furnizate de acestea. 

Odată ce aplicația este pornită, utilizatorul își poate vedea poziția lui geografică pe hartă cu 

ajutorul coordonatelor GPS, și pe parcurs ce se deplasează poate vizualiza grupurile din raza lui.  

         Când este selectat un anumit grup se pot vedea diferite informații precum: numele, o 

descriere, persoana care l-a fondat, membrii existenți în acel grup, dacă se permite sau nu 

înregistrarea în acel grup.  

Pe baza acestor informații utilizatorul poate alege să se înregistreze în acel grup iar odată 

înregistrat va putea comunica cu toți membrii deja existenți în acel grup.  

Un grup poate permite oricărei persoane să se înregistreze sau numai anumitor persoane pe 

bază de invitație caz în care respectiva persoană trebuie să fie în lista de prieteni a fondatorului 

grupului. 

Pe lângă posibilitatea de accesare a diferitelor grupuri, un utilizator are posibilitatea să fie 

el fondatorul unui anumit grup. Un utilizator poate crea grupuri pe baza unor informații personale 

introduse de el sau pe baza informațiilor obținute prin intermediul rețelelor de socializare 

Foursquare și Facebook Places. 

Ștergerea unui anumit grup poate fi realizată doar de fondatorul lui, iar dacă un membru nu 

mai dorește să facă parte dintr-un anumit grup, el are opțiunea să se deconecteze de la grupul 

respectiv. 

Sistemul va rula pe orice dispozitiv mobil care dispune de un sistem de operare Android cu 

versiunea minimă 2.1 având încorporată și harta de GoogleMap. 

1.4 Rezumatul lucrării 

În următorul capitol voi discuta despre obiectivele care au dus la dezvoltarea acestui sistem 

precum și o serie de scenarii în care acest sistem poate fi folosit. În capitolul 3 voi discuta despre 

protocolul XMPP, protocol de comunicare folosit de sistem, după care voi prezenta un studiu 

efectuat asupra rețelelor sociale, urmând ca în finalul capitolului să prezint platforma open-source 

Mobilis împreună cu aplicațiile deja existente pe această platformă. În capitolul 4 voi prezenta 

cerințele sistemului, cazurile de utilizare și modul cum au fost integrate rețelele sociale în acest 

sistem urmând ca în capitolul următor să prezint implementarea detaliată a aplicației pentru toate 

componentele precum și modul în care se realizează comunicarea dintre componente pe baza 
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schimburilor de informații în format XML. În capitolul 6 voi prezenta diferite teste efectuate 

asupra aplicației urmând ca în următorul capitol să prezint informații referitoare la configurarea și 

utilizarea aplicației. Ultimul capitol va sublinia câteva concluzii precum și câteva direcții de 

dezvoltări ulterioare. 
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2 Obiectivele proiectului 

Proiectul de diplomă ce urmează a fi prezentat își propune realizarea unei aplicații Android 

pornind de la o platformă open-source, bazată pe o arhitectură de tip client-server care folosește 

ca suport de comunicare protocolul XMPP (protocol bazat pe standardul XML folosit pentru 

schimburi de mesaje și prezență). 

Pentru asigurarea funcționalității aplicației Android pe partea de server a fost implementat 

și integrat un nou serviciu care are drept scop formarea de grupuri de localizare având acces la o 

bază de date pentru înregistrarea grupurilor. 

Sistemul ce urmează a fi prezentat are în componența lui acest serviciu de grupuri și o 

aplicație client Android care se folosește de funcționalitățile oferite de serviciu. 

 Grupurile sunt văzute ca niște puncte de contact între utilizatorii aplicației mobile. Un 

utilizator dintr-un grup poate intra în contact cu alți membri ai grupului cu viziuni similare unde 

pot discuta despre diverse probleme. Aceast sistem se folosește de rețelele sociale mobile 

Foursquare și Facebook Places pentru identificarea cu ușurință a referințelor geografice. 

Grupurile au o locație geografică bine definită, aceste locații fiind marcate pe o hartă. 

Pentru a putea fi folosită aplicația de către un utilizator, acesta trebuie să fie înregistrat la un 

server Openfire (server folosit pentru comunicare prin intermediul protocolului XMPP). În 

momentul în care utilizatorul se înregistrează la acest server, el primește un identificator unic 

numit JID (Jabber ID) având următoarea structură utilizator@server.domeniu cu care poate să 

comunice cu ceilalți utilizatori conectați la server. Acest identificator unic numit JID este o 

entitate, o adresă cu conținut diferit pentru fiecare client XMPP, pe baza căreia aceștia sunt 

înregistrați server-ului.  După ce utilizatorul are creat un astfel de cont, prin intermediul aplicației 

care rulează pe un telefon mobil cu sistem de operare Android el poate să se conecteze direct la 

server-ul Openfire.  

Dacă utilizatorul pornește aplicația pentru prima dată, el trebuie mai întâi să-și completeze 

datele de înregistrare la server-ul Openfire. Aceste date nu trebuie completate de fiecare dată 

întrucât ele vor fi salvate automat. Odată înregistrat la acest server utilizatorul trebuie să se 

conecteze la platforma open-source Mobilis pentru a putea identifica grupurile existente.  

După identificarea serviciului de grupuri de pe Mobilis, utilizatorul poate accesa o hartă 

unde este indicată poziția lui actuală cu ajutorul coordonatelor GPS. Pe baza acestei poziții 

utilizatorul poate identifica grupurile din apropiere, principiu ce a dus la crearea de grupuri bazate 

pe locație, scopul acestei lucrări fiind acela de a crea o aplicație bazată pe grupuri de socializare. 

În continuare voi defini o serie de scenarii posibile în care această aplicație poate fi folosită. 

2.1  Scenariul „nou în oraș” 

Aceast sistem poate fi utilizat de o persoană străină, nefamiliară cu o anumită zonă (de 

exemplu o persoană care se mută într-un alt oraș). Ea se poate integra rapid în acea zonă prin 

găsirea grupurilor din apropiere. Aceste grupuri au o locație fixă, de exemplu un utilizator care 

caută un anumit club sportiv îl va identifica reprezentat vizual pe o hartă. 

Când utilizatorul selectează un grup, el află mai multe informații precum și date de contact 

despre acel grup. În funcție de aceste informații utilizatorul poate alege să se înregistreze la 

respectivul grup. Există de asemenea o listă cu toți membrii înscriși în respectivul grup iar dacă 

utilizatorul se înregistrează în grup, el poate comunica direct cu ceilalți membri prin chat sau prin 

email. În plus aplicația oferă un serviciu de multi-user chat astfel încât părțile interesante să poată 

adresa întrebări în mod comun pentru toți ceilalți membri care sunt în acel moment online. 
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Acest ocol printr-o varietate de grupuri îi permite utilizatorului să cunoască noi persoane cu 

care să poată interacționa și să lege noi prietenii. 

2.2 Scenariul „PartyGuide”  

Prin acest scenariu pot fi create grupuri de distracție permițând persoanelor care se înscriu 

să afle informații despre adresa exactă, prețuri, ce genuri de muzică se ascultă, evenimentele care 

vor avea loc, etc. Înscriindu-se în astfel de grupuri, utilizatorii au posibilitatea ca înainte de a 

decide unde își vor petrece seara, să afle ce evenimente vor exista în seara respectivă în locurile 

din apropiere. 

Aceste grupuri pot fi utilizate atât pentru mari evenimente publice cum ar concerte, cluburi 

cât și pentru petreceri private de mici dimensiuni cum ar fi zile aniversare, grătare, întâlniri între 

prieteni, etc. În cazul în care evenimentul este public, grupul poate fi deschis pentru oricine, însă 

în cazul în care petrecerea este privată în grup pot intra doar prieteni pe bază de invitație. 

2.3 Alte scenarii 

Aceste grupuri pot fi folosite pentru a forma grupuri de studii (de exemplu grupuri de școli 

sau facultăți) în care elevii sau studenții se pot alătura dispunând astfel de informațiile oferite de 

grupurile respective. 

Într-un alt scenariu se pot folosi grupuri pentru magazine, restaurante, cinematografe în 

care clienții din apropiere se pot înscrie și pot afla informații despre noutăți și promoții  cu 

observația că la rândul lor acestea ar trebui să existe înregistrate ca și clienți în sistem. 
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3 Studiu bibliografic 

În acest capitol vor fi prezentate o serie de concepte și tehnologii relevante pentru domeniul 

proiectului de față care au stat la baza proiectării și implementării cerințelor aplicației.  

În articolele [1] și [2] se prezintă câteva caracteristici generale a rețelelor sociale cum ar fi 

definiții, anii în care au apărut, de către cine au fost fondate, aceste rețele stând la baza aparițiilor 

rețelelor sociale mobile, urmând ca în [5] să se prezinte diferite trăsături ale rețelelor sociale 

mobile în special conceptul de locație pentru identificarea în timp real al utilizatorilor. 

În referința [3] este prezentat modul prin care datele din format JSON pot fi transformate în 

obiecte Java și invers. Acest lucru m-a ajutat pentru extragerea informațiilor de pe rețelele sociale 

Foursquare și Facebook Places. Datele acestor rețele sociale sunt disponibile online indicate la 

referințele [13] și [14]. 

În referința [4] este descrisă platforma Hibernate, platformă folosită pentru asigurarea 

persistenței obiectelor și de asemenea se prezintă diferite exemple prin care această platformă 

poate fi folosită în diverse aplicații. 

În articolul [6] este descris limbajul de programare Java folosit pentru dezvoltarea 

aplicațiilor Android. În [7] se prezintă server-ul Openfire, server folosit pentru comunicare prin 

intermediul protocolului XMPP urmând ca în [17] să se facă diferite comparații pe baza 

serverelor care folosesc protocolul de comunicare XMPP. 

În [8] este descris protocolul XMPP cu principalele sale caracteristici urmând ca în [9] să 

fie descrise extensiile acestui tip de protocol. 

În [11] este prezentată o carte de sisteme distribuite în care sunt prezentate principalele 

paradigme de calcul distribuit (obiecte distribuite și invocări de metode remote). Tot aici sunt 

prezentate și serviciile Web bazate pe protocolul SOAP,  precum și tehnologiile EJB și RMI, 

fiecare capitol fiind însoțit de exemple funcționale cu implementări în Java și .Net. 

La referința [10] se poate găsi codul open-source pentru platforma Mobilis, urmând ca în 

[15] și [16] să se prezinte diferite tutoriale referitoare la modul în care platforma Mobilis poate fi 

instalală și cum pot fi integrate noi module la cele existente.   

În continuare voi detalia aspectele mai importante regăsite în aceste referințe. Astfel, va fi 

prezentat protocolul XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol), protocol de 

comunicare folosit pentru dezvoltarea sistemului, de asemenea vor fi prezentate principalele 

tipuri de rețele sociale care vor fi integrate cu acest sistem precum și studiul platformelor open-

source identificate în bibliografia de specialitate ca suport pentru dezvoltarea aplicațiilor sociale 

colaborative.   

3.1 Protocolul XMPP 

Protocolul Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) [8] este un protocol bazat 

pe standardul XML, proiectat inițial pentru mesagerie instant dar care de-a lungul timpului a fost 

extins și pentru alte aplicații. Modul de folosire este simplu permițând oricărui utilizator care 

deține un domeniu și o conexiune la Internet să se poată înregistra la propriul server XMPP și să 

comunice cu utilizatorii altor servere. 

XMPP este un standard deschis pentru care există multe implementări atât pentru client cât 

și pentru server. Tehnologiile XMPP au apărut din anul 1998 iar în anul 2002 IETF (Internet 

Engeneering Task Forte) a format XMPP Working Group pentru formalizarea protocoalelor de 

bază și a produs patru specificații care au fost aprobate în anul 2004. 

Rețeaua XMPP folosește o arhitectură de tip client – server, permițând comunicarea între 

clienți să se realizeze prin intermediul unui server. Rețeaua de servere este descentralizată, nu 
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există un server central ca în cazul Yahoo Messenger, Windows Messenger  sau alte servicii de 

mesagerie instant. Portul TCP pe care rulează clientul de XMPP este 5222.  
 

 
Figura 3.1.1 Scenariul XMPP de comunicare 

 

Unul dintre punctele forte ale acestui protocol este acela că este construit pe un mecanism 

de securitate. Serverele XMPP pot fi izolate de rețeaua publică putând fi astfel instalate în 

interiorul rețelei unei companii și dispun de securitate robustă cu autentificare prin SASL sau 

TLS. 

Clienții de XMPP comunică prin intermediul adreselor XMPP care sunt similare cu 

adresele de email. Fiecare client dispune de un id unic numit Jabber ID sau JID, structura unui 

astfel de JID fiind de forma utilizator@server.domeniu. 

În cazul în care un utilizator dorește să se logheze din locații multiple, poate specifica o 

resursă. O resursă Jabber identifică un anumit client care aparține utilizatorului (de ex. acasă, 

serviciu, telefon mobil). Aceasta poate fi inclusă în JID prin adăugarea unui sufix de tip 

/numeresursă (ex. utilizator@server.domeniu/mobil) iar mesajele trimise către această destinație 

vor ajunge exclusiv la resursa respectivă. 

După ce conexiunea este stabilită, se pot realiza schimburi de mesaje prin două fluxuri 

XML, unul transmis de la client la server și celălalt de la server la client. O astfel de transmisie de 

la client la server si vice versa este numită stanza. Aceste stanzas pot fi împărțite în trei clase: 

Message, Presence și Info/ Query având namespace-urile <message/>, <presence/> și <iq/>. 

Semnătura fiecărui tip de stanza este ilustrată în figura 3.1.1 unde se prezintă un scenariu de 

comunicare între un server și trei clienți cu fluxuri XML bidirecționale [12]. 

3.1.1  Atribute de comunicare 

Pentru fiecare stanza există un număr de cinci atribute, ele fiind comune pentru Message, 

Presence și Info/ Query [8]: 

 

- to – acest atribut specifică JID-ul celui care trebuie să primească un XML stanza 
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- from – specifică JID-ul celui care a trimis un XML stanza 
 

 
 

- id –pe baza acestui atribut entitatea care primește o cerere de la o altă entitate știe cui să 

trimită un răspuns de tip XMP stanza. Pentru message și presence acest atribut este doar 

recomandat însă pentru Info/Query este necesar deoarece acest stanza este întotdeauna 

bidirecțional. 

- type – specifică scopul sau contextul celor trei tipuri de stanza. Valorile pe care le poate 

lua acest tip de atribut depind foarte mult de tipul de stanza: presence, message sau 

info/query. 

- xml:lang – un stanza trebuie să aibă un astfel de atribut în cazul în care conține date XML 

care sunt destinate către un utilizator. Valoarea acestui tip de atribut specifică limba în 

care se trimit aceste informații XML. 
 

 

3.1.2  Message 

Poate fi privit ca un mecanism de „push” în care o entitate publică o informație către o altă 

entitate, similar cu o comunicare care apare în sistemul de email [8]. 
 

 
 

Figura 3.1.2 Modul de trasmitere mesaj XMPP 
 

Pentru fiecare mesaj este asignat un id iar expeditorul și receptorul mesajului sunt definite 

ca atribute în interiorul tag-ului <message/>. Actuala sarcină a tag-ului <message/> nu este 

restricționat doar la un text simplu, XML-ul poate avea orice conținut. De exemplu, în cazul în 

care apare un eveniment în extensia publish/subscribe, mesajul poate avea un tag <event/>  

conținând informații despre evenimentul respectiv. 

3.1.3 Presence 

Poate fi privit ca un mecanism de broadcast sau publish-subscribe, în care multiple entități 

primesc o informație despre o anumită entitate [8]. Entitățile care recepționează mesajul trebuie 

să fie în aceiași listă de prieteni cu entitatea respectivă, în termeni XMPP numită „roster”. Roster-

ul și entitățile care recepționează mesajul sunt gestionate de către server. Această informație se 

referă la disponibilitatea (online/offline/away/…), un mesaj de status, o locație sau orice altă dată 

relevantă. 

Tag-ul <presence/> conține un atribut type care conține prezența/absența celui care trimite, 

acest utilizator fiind menționat în atributul from așa cum este ilustrat în figura 3.1.3: 



  Capitolul 3 

 

  14 

 

 
 

Figura 3.1.3 Modul de transmitere a prezentei XMPP 

3.1.4 Info/Query 

Info/Query (IQ) realizează un mecanism de request-response între oricare două entități 

XMPP similar cu modul de transmitere prin HTTP [8]. Un IQ poate fi de tipul ‚get’, ‚set’, ‚result’ 

sau ‚error’. Când se trimite o cerere, se trimite practic un IQ de tip set sau get iar răspunsul va fi 

un IQ de tipul result în cazul pozitiv sau error în cazul negativ. 

În figura 3.1.4 este ilustrat acest mecanism de request-response între două entități. 

Comunicarea prin IQ-uri este o comunicare bidirectională, fiecare cerere fiind însoțită de un 

răspuns. 

Pentru a construi un IQ trebuie să respectăm următoarele reguli: 

- atributul ‚id’ este necesar pentru acest tip de stanza; 

- atributul ‚type’ este de asemenea obligatoriu. Dacă nu se specifică atunci entitatea 

receptoare sau un router intermediar va returna o eroare de tipul <bad-request/> . 
 

 
 

Figura 3.1.4 Modul de transmitere IQ prin XMPP 
 

Cele patru tipuri de valori pe care le poate lua atributul ‚type’ sunt: 

 get – este setat de entitatea care are nevoie să obțină de la o altă entitate anumite 

date; 

 set -  prin această valoare o entitate produce date ce pot fi folosite pentru setarea 

de noi valori, înlocuirea valorilor existente, etc.; 

 result – în acest caz entitatea receptoare trimite un stanza cu un răspuns afirmativ 

la o cerere de tipul ‚set’ sau ‚get’; 

 error – entitatea receptoare trimite înapoi un stanza prin care specifică că a 

intervenit o eroare la o cerere de tipul ‚set’ sau ‚get’. 
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- o entitate care primește o cerere IQ  de tipul ‚get’ sau ‚set’ trebuie să răspundă cu un IQ 

de tipul ‚result’ sau ‚error’ și de asemenea să răspundă cu același id pe care l-a primit; 

- un IQ stanza de tipul ‚get’ sau ‚set’ trebuie să conțină ca și tag un singur copil care 

specifică semantica cererii; 

- un IQ stanza de tipul ‚result’ poate să nu conțină nici un element copil sau poate să 

conțină unul; 

- un IQ stanza de tipul ‚error’ poate să includă un tag de forma <error/> care conține 

explicații despre cererea care nu s-a realizat cu succes. 

3.1.5  Extensii XMPP  

Protocolul XMPP vine cu o multitudine de extensii. Unele dintre aceste extensii sunt: 

Message Archive Management, PublishSubscribe, MUC, Service Discovery, Feature Negotiation, 

User Avatar, SI File Transfer, User Mood, User Tune, etc.  În continuare voi detalia extensiile pe 

care le folosesc în această lucrare de diplomă. 

3.1.5.1 Multi-User Chat 

Această extensie este folosită pentru schimburile de mesaje între mai mulți utilizatori 

XMPP în contextul de cameră sau canal similar cu Internet Relay Chat (IRC) [9]. Prin 

intermediul camerei utilizatorii pot trimite mesaje care pot fi livrate tuturor celorlalți participanți. 

Prima variantă de groupchat („groupchat 1.0”) a fost proiectată și implementată în anul 1999. 

Specificația de Multi-User Chat sau MUC a fost construită pe baza protocolului „groupchat 1.0” 

la care s-au mai adus funcționalități noi cum ar fi adăugarea membrilor în grup pe bază de 

invitație, administrare camerei, etc. 

MUC definește un model de control puternic, incluzând funcții prin care interzice unor 

utilizatori să se alăture grupul, funcții prin care utilizatorii deja înscriși în grup pot fi eliminați, 

utilizatorii se pot înregistra în grup pe bază de parolă, etc. 

Rolurile utilizatorilor dintr-o cameră de chat sunt ilustrate in figura 3.1.5: 
 

 
 

            Figura 3.1.5 Rolurile utilizatorilor de MUC [9] 
 

Moderatorul are cel mai important rol din cadrul unei camere, el putând să-i gestioneze pe 

ceilalți membri (participanți sau vizitatori). 

Un participant are mai puține privilegii decât un moderator, el având dreptul de a comunica 

cu ceilalți membri. 

Un vizitator are cele mai puține privilegii, el nu are dreptul să trimită mesaje la toți membrii 

dintr-o cameră (depinde de configurația fiecărei camerei). 

În figura 3.1.6 se prezintă principalele drepturi pe care le are fiecare membru. Un 

participant poate face orice din ceea ce face un vizitator iar un moderator poate face orice din 

ceea ce face un participant. 
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Figura 3.1.6 Drepturile utilizatorilor de MUC 

3.1.5.2 Servicii de descoperire 

Această extensie este folosită pentru a descoperi informații despre alte entități XMPP [9]. 

În momentul când o entitate este descoperită, trei tipuri de informații pot fi aflate despre entitatea 

respectivă: 

- identitatea entității 

- caracteristicile pe care le oferă și protocoalele care le suportă 

- alte elemente adiționale asociate cu entitatea 

Pentru a putea descoperi anumite informații, entitatea trebuie să trimită un IQ stanza de 

tipul ‚get’ ce conține un element <query/> cuantificat de namespace-ul 

‚'http://jabber.org/protocol/disco#info’. În figura 3.1.7 este ilustrat modul în care se trimite o 

cerere pentru identificarea unui serviciu. 

Entitatea care primește acest IQ trebuie să răspundă înapoi tot printr-un IQ de tipul ‚result’ 

sau ‚error’. Dacă răspunsul este de tipul ‚result’ atunci XML-ul respectiv trebuie să conțină un 

element <query/> cuantificat de namespace ‚'http://jabber.org/protocol/disco#info’ care poate să 

conțină unul sau mai multe elemente <identity/>  și unul sau mai multe elemente <feature/>.  

Fiecare element de tipul<identity/> trebuie să conțină atributele ‚category’ și  ‚type’ care 

specifică categoria și tipul entității respective și opțional mai poate conține și atributul ‚name’ 

pentru a specifica numele entității. 
 

 
 

Figura 3.1.7 Cerere pentru descoperire de servicii 
 

Fiecare element de tipul <feature/> trebuie să conțină atributul ‚var’ ce are ca valoare 

namespace-ul protocolului sau alte trăsături oferite de entitate. 

Răspunsul care se generează este ilustrat în figura 3.1.8: 
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Figura 3.1.8 Răspuns al serviciului identificat 

3.2 Rețele sociale 

3.2.1 Concepte 

O rețea sociala este un serviciu web destinat creării de legături virtuale între useri, cu 

aplicații sociale, comerciale, politice, educaționale [2]. 

Printr-o rețea sociala se ințelege și o rețea informațională de utilizatori Internet, bazate pe 

anumite site-uri web la care utilizatorii se pot înscrie și interacționa cu alți utilizatori, deja 

înscriși. Aceste rețele fac parte din fenomenul relativ nou, global, numit Web 2.0. Astfel membrii 

unei rețele sociale sunt legați între ei în mod informal, fără obligații, dar de obicei contribuie 

activ la colectarea și răspândirea informațiilor pe întregul glob prin intermediul web-ului. 

Eventual denumirea unei astfel de rețele (informaționale) de utilizatori s-ar putea echivala cu 

„rețea internetică de utilizatori”. 

O rețea socială poate fi vizualizată printr-o diagramă simplă (figura. 3.2.1) în care 

utilizatorii participanți sunt reprezentați prin noduri iar muchiile reprezintă relațiile de prietenie 

între ei [1]. 
 

 
Figura 3.2.1 Vizualizarea unei  

      rețele sociale 
 

Reţeaua este deci o hartă a legăturilor relevante dintre nodurile ce fac obiectul unui studiu. 

O reţea poate fi utilizată şi pentru a determina capitalul social de care dispun actorii individuali. 
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O caracteristică importantă a rețelelor sociale este aceea că fiecare utilizator își poate crea 

un profil personal în care să-și exprime gândurile și sentimentele, să posteze fotografii și să-și 

scoată in evidență rețeaua de prieteni. Cele mai populare site-uri de rețele sociale pun un puternic 

accent pe profilul utilizatorului, astfel, făcându-l ușor de utilizat încât să reflecteze personalitatea 

utilizatorului. 

Internetul poate fi un loc periculos pentru a posta informații personale și astfel rețelele 

sociale trebuie să asigure securitatea. Toate rețelele sociale trebuie să ofere posibilitatea de a face 

profiluri private într-un fel sau altul. În plus ele trebuie să aibă capacitatea de a raporta și de a 

bloca utilizatori. 

O bună rețea socială trebuie să tindă către perfecțiune și nu doar pentru a permite 

utilizatorilor să posteze profile și să pună imagini. Caracteristicile suplimentare ar trebui să 

includă secțiunea de muzică, imagini video și mai multe grupuri. 

3.2.2 Rețele sociale mobile 

Rețelele sociale mobile sunt rețele sociale în care utilizatorii conversează între ei prin 

intermediul telefonului mobil sau a tabletei [5]. Aplicațiile mobile utilizează rețelele sociale 

existente pentru a promova descoperirea bazată pe locație. 

O rețea socială mobilă este un mijloc de comunicare folosind în rețea o combinație de 

dispozitive de voce și de date, inclusiv de tehnologie celulară și de dispozitive publice și private. 

O caracteristică importantă a rețelelor sociale mobile este aceea că se oferă poziția actuală a 

utilizatorului cu ajutorul GPS-ului in contextul de localizare a acestuia. 

Aplicațiile curente de rețele sociale mobile se împart în două categorii. În prima categorie 

se încadrează rețelele sociale normale (cum ar fi Facebook, MySpace) ale căror principal scop 

este cel de socializare, în ultima vreme Facebook-ul are integrată și partea de localizare. 

În cea de-a doua categorie se încadrează rețelele sociale care sunt special concepute pentru 

utilizarea mobilă. În această categorie se încadrează aplicații cum ar fi Foursquare, Gowalla, 

Qype. 

Prin cuvântul de rețea mobilă pură se ințelege că rețeaua a fost proiectată de la bun început 

în scopul utilizării mobile. 

Răspândirea telefoanelor mobile cu GPS a permis conturarea unei noi tendințe: printre cele 

mai la modă se numără acum mobilele prin intermediul cărora posesorii se pot conecta la rețele 

sociale și astfel își pot localiza cunoscuții. 

În ultima perioadă a crescut numărul companiilor care oferă servicii de mobile social 

networking. Cu alte cuvinte oferă posesorilor de telefoane mobile posibilitatea de a se conecta la 

rețelele sociale și de a-și localiza amicii sau colegii prin intermediul celularului. Elementul de 

bază al acestor servicii este localizarea în timp real a prietenilor care sunt conectați în aceeași 

rețea. 

Foursquare este o rețea sociala bazată pe localizare, creată in anul 2010. Această rețea 

socială oferă așa numitul geoservice, care permite marcarea oricărui loc în care utilizatorul se 

află, dar să și urmărească locurile în care se află prietenii din rețea. Spre deosebire de alte 

geoservice-uri cu ajutorul cărora se pot marca doar puncte pe hartă, Foursquare presupune și 

identificarea de localuri – restaurante, baruri, hoteluri, cinematografe, centre comerciale, oficii 

etc. ceea ce face ca această rețea socială să fie foarte distractivă. 

Principiul de funcționare este foarte simplu, odată pornită aplicația, telefonul localizează 

prin GPS locațiile apropiate. Din listă utilizatorul selectează localul în care se află și dă „check 

in”. Utilizatorul își poate adăuga prietenii la contul de Foursquare, în acest fel văzând în 

permanență unde se află aceștia. 
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Facebook-ul este o rețea socială creat de către Mark Zuckerberg în anul 2004 pentru a oferi 

posibilitatea de a contacta persoane apropiate, dar și persoane încă necunoscute.  

Utilizatorii facebook-ului pot intra în această rețea din orice loc unde există acces la 

internet pe baza unei parole stabilite inițial odată cu completarea formularului de înscriere 

conținând o serie întregă de întrebări personale. 

Utilizatorii înregistrați au posibilitatea să-și găsească prietenii dar și pe orice alți utilizatori 

din întreaga lume, nu numai din țara în care se află. Utilizatorii își pot crea și modifica propriul 

profil ori de câte ori doresc. Profilele publice pot fi modificate de către alți utilizatori dar nu și 

profilele personale. Una dintre cele mai importante și populare caracteristici ale acestei rețele o 

reprezintă posibilitatea postării de fotografii. De asemenea utilizatorii se pot recrea cu diverse 

jocuri online precum șah-ul și altele. 

Facebook Places este o aplicație Facebook care poate fi folosită atât de pe calculator cât și 

de pe smartphone-uri, fiind creată la 18 august 2010. La fel ca și Foursquare, Facebook Places 

este o aplicație prin care orice utilizator de Facebook le poate arăta prietenilor locul unde se află 

într-un anumit moment (într-un restaurant, într-un parc, într-o sală de cinema etc.). 

3.3 Platforme open-source pentru aplicații mobile colaborative 

3.3.1 Samoa 

SAMOA este o platformă ce permite crearea de rețele sociale pentru dispozitive mobile în 

care utilizatorii acestor dispozitive aflați în apropiere unii de alții formează grupuri cu interese 

sociale [19]. Prin intermediul acestui framework pot fi identificate pozițiile utilizatorilor mobili, 

fiecare utilizator fiind identificat într-o anumită zonă de interes. 

SAMOA poate fi folosit în două contexte de vizibilitate: 

- a locației: poate fi vazută locația fizică a utilizatorului 

- a profilului: pot fi identificate caracteristicile utilizatorului. 

În cadrul platformei SAMOA pot fi definite trei roluri: 

- managerii: sunt utilizatorii de telefoane mobile interesați de crearea rețelelor sociale, 

responsabilitatea lor fiind aceea de a defini limitele de descoperire pentru rețelele lor 

sociale 

- membrii: sunt utilizatori afiliați cu o rețea socială 

- clienții: sunt utilizatorii situați în sfera de descoperire a unei rețele sociale. 

Această platformă este bazată pe conceptul de locație care ne permite să stabilim precis 

limitele domeniului în care pot fi identificați utilizatorii. 

În figura 3.3.1 se poate observa că fiecare manager este definit în propria lui locație. 

Manager-ul este situat in centru iar în jurul lui se află o mulțime de clienți SAMOA. Acești 

clienți sunt în aria de acoperire a manager-ului, această arie purtând denumirea de radius care are 

o lungime de h hopuri în rețea. Hopurile din rețea reprezintă distanța dintre două device-uri. De 

exemplu, între două device-uri apropiate distanța este de un hop. 

Nu poate fi determinat numărul de clienți dintr-o anumită locație deoarece acești clienți 

sunt în continuă mișcare iar locațiile lor se vor schimba. 

O locație poate fi definită printr-o mulțime de utilizatori ale căror dispozitive sunt conectate 

la aceiași rețea ad hoc (Manet). Locațiile se pot suprapune sau pot fi definite prin mai mulți 

manageri (de exemplu, doi manageri ar putea fi alocați la distanță de un hop). 
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Figura 3.3.1 Arhitectura SAMOA [19] 

3.3.2 MobiSoC 

MobiSoC este un middleware care oferă suport pentru programarea și lansarea de MSCA 

(Mobile Social Computing Applications) [18]. 

Prin MSCA sunt îmbunătățite conectivitățile sociale prin lansarea de informații despre 

oameni, relații sociale și locuri. MSCA are avantajul unor algoritmi de calcul, tehnologii wireless 

și un sistem de localizare în timp real pentru a ajuta oamenii să se conecteze în rețelele sociale. 

MobiSoC este un middleware care permite dezvoltarea MSCA și produce o platformă 

pentru capturarea, gestionarea și partajarea stărilor sociale ale persoanelor. Astfel pot fi 

identificate profilurile utilizatorilor, locațiile, afinitățile people-to-people, afinitățile people-to-

places. 

Diferența principală față de SAMOA este că această platformă are o abordare centrată pe 

comunitate în timp ce platforma SAMOA are o abordare centrată pe utilizator. 

O altă diferență între cele două platforme este aceea că SAMOA folosește atât tehnici 

distribuite cât și tehnici centralizate iar MobiSoC folosește doar tehnici centralizate.  

Platforma de la care am pornit în dezvoltarea acestei lucrări de diplomă este cea prezentată 

în secțiunea de mai jos. Am ales această platformă pentru că este open-source și are o arhitectură 

bazată pe servicii care pot fi integrate ușor în orice aplicație. 

3.3.3 Mobilis platforma open source peste OpenFire 

Platforma Mobilis este platforma pe care am ales-o în dezvoltarea acestei lucrări și este 

organizată după modelul client-server open-source dezvoltată la TU Dresden. Această arhitectură 

utilizează un server Mobilis [10]  care are scopul de a oferi servicii clientului. Pentru a se realiza 

comunicarea între client și respectivele servicii de pe Mobilis server, atât clientul cât și server-ul 

Mobilis trebuie să se conecteze la un server XMPP deschizând astfel o comunicare bidirecțională 

prin XML-uri. Protocolul XMPP oferă numeroase extensii cum ar fi: multi-user chat, publish-

subscribe, file transfer, de localizare, extensii care au fost integrate în arhitectura Mobilis. 
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Platforma Mobilis are implementată pe partea de client două aplicații MobilisMedia [12]  și 

MobilisContext iar pe partea de server sunt implementate serviciile pe care aceste aplicații le 

folosesc, servicii cum ar fi Coordinator, Context, Content și Repository. Comunicarea dintre 

aplicațiile client și serviciile de pe server se realizează cu ajutorul protocolului XMPP. 

Pentru realizarea comunicării aplicațiilor client cu server-ul XMPP, platforma Mobilis oferă 

o componentă numită MXA (Mobilis XMPP for Android). Această componentă produce o 

interfață prin intermediul căreia toate celelalte aplicații client pot comunica cu server-ul de 

XMPP. 

Pe lângă comunicarea de bază, MXA produce și servicii XMPP adiționale cum ar fi: 

transferul de fișiere, funcționalități pentru multi-user chat (comunicarea în grup), servicii de 

descoperire, publish/subscribe așa cum sunt ilustrate în figura 3.3.1: 
 

 
 

Figura 3.3.1 Extensii ale protocolului XMPP imple- 

                   mentate în componenta MXA [12] 
 

Diagrama acestui tip de arhitectură Mobilis este ilustrată în figura 3.3.2: 
 

 
 

Figura 3.3.2  Arhitectura platformei Mobilis [12] 
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În cele ce urmează voi face o sinteză a aplicațiilor și serviciilor studiate în cadrul platformei 

Mobilis. 

Serviciu Context gestionează toate tipurile de informații de context între utilizatori. Prin 

context se înțelege toate informațiile care pot fi utilizate pentru caracterizarea stării în care se află 

o entitate. Fiecare utilizator poate avea un context personal cum ar fi o adresă, număr de telefon, 

etc. Mai mult decât atât poate fi definit contextul social al utilizatorului. Acest context include 

informații despre prieteni, familia și grupurile utilizatorului. Serviciul Context este proiectat 

pentru a suporta toate aceste tipuri de informații de context. Managmentul acestui serviciu poate 

fi efectuat sub forma unui arbore de context pentru fiecare utilizator. Nodurile acestui arbore 

conțin toate informațiile despre user cum ar fi de exemplu locația sa, ce fel de muzică ascultă, 

care este starea lui de spirit, etc. Aceste noduri constau dintr-o pereche cheie-valoare.  

Serviciul Context folosește un mecanism de Publish-Subscribe prin care utilizatorul publică 

o anumită informație prin trimiterea acesteia către serviciu, toți subscriberii fiind informații în 

timp real în legătură cu o anumită informație. 

Aplicația MobilisContext este o aplicație client open-source folosită de pe un telefon mobil 

cu sistemul de operare Android care a fost implementată cu scopul de a demonstra 

funcționalitatea serviciului de Context de pe server-ul Mobilis. Această aplicație  are drept scop 

să arate stările de spirit ale utilizatorilor. Prin aceste stări de spirit se specifică când o persoană 

este fericită, supărată, agitată, nervoasă, etc. Tot prin această aplicație se poate afla locația 

geografică sau fizică ale utilizatorilor precum și ce fel de muzică ascultă. Pentru muzica ascultată 

se pot afla informații despre: titlul piesei, compozitorul, colecția din care face parte, etc. 

Serviciile de Repository și Content [12]. Schimburile de media reprezinta o caracteristică 

des utilizată în software-urile mobile. Prin aceste servicii se permit schimburi de fotografii între 

prieteni. Serviciile de Repository și Content au aceste funcții în interiorul server-ului Mobilis. Ele 

sunt de asemenea specializate pe schimburi de fotografii pe bază de locații geografice. Utilizatorii 

pot căuta fotografii după locație, timp sau autor.  

Aplicația MobilisMedia [1] este o altă aplicație de tip client open-source folosită de pe un 

telefon mobil cu sistem de operare Android care permite schimbul multimedia ( în special 

imagini) între utilizatorii înregistrați la server-ul XMPP. Prin intermediul serviciului de 

Repository de pe server-ul Mobilis, imaginile pot fi salvate în baza de date, căutarea lor 

efectându-se după nume, dată și locație. Fotografiile sunt aranjate pe o hartă așa cum se observă 

în figura 3.3.3. Suplimentar mai este posibil transferul de imagini direct între utilizatori fără a fi 

necesară utilizarea unui repositoriu pentru salvarea lor. 
 

 
 

                Figura 3.3.3  Screenshot pentru MobilisMedia 
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4 Analiză și fundamentare teoretică 

4.1   Tehnologii și toolkit-uri folosite 

Proiectul de față este o aplicație dezvoltată pentru telefoanele mobile care rulează pe 

sistemul de operare Android. A fost dezvoltată în mediul de programare Eclipse, iar limbajul de 

programare folosit este Java specific platformei Android. 

Pentru partea de server folosesc o platformă open-source numită Mobilis în care a fost 

integrat un  nou serviciu numit Grouping necesar aplicației mele care să interacționeze cu 

aplicația client implementată în Android. 

Baza de date a fost realizată în MySQL iar persistența datelor s-a realizat cu ajutorul 

framework-ului Hibernate. Ca și protocol de comunicare între componenta client și server-ul de 

pe platforma Mobilis folosesc XMPP pentru care folosesc server-ul Openfire 3.7.1 iar datele de 

pe Foursquare și Facebook Places le obțin în format JSON. 

4.1.1 Android 

Android este un pachet de componente software, open source pentru dispozitive mobile 

creat de Google și care este bazat pe nucleul Linux. Dezvoltatorii de aplicații pot să scrie cod 

gestionat în limbajul Java, controlând dispozitivul prin intermediul bibliotecilor dezvoltate de 

Google. 

Android a fost lansat la 5 noiembrie 2007, odată cu lansare Open Handset Alliance, un 

consorțiu de 48 de companii de hardware, software și de telecomunicații, consacrat dezvoltării de 

standarde deschise pentru dispozitive mobile. Cea mai mare parte a codului a fost lansată sub 

licență Apache. A fost dezvoltat ca un sistem flexibil și upgradabil.  

Fiecare aplicație rulează într-un proces propriu și are o instanță separată de mașină 

virtuală Dalvik. Această mașină virtuală oferă posibilitatea de a rula mai multe instanțe de mașini 

virtuale pe același dispozitiv hardware. 

În tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile și specificațiile platformei Android: 
 

Tabel 1 Caracteristicile și specificațiile platformei Android 
 

Configurații 

dispozitive 

Platforma este adaptabilă la configurații mai mari, VGA, biblioteci grafice 

2D, biblioteci grafice 3D bazate pe specificația OpenGL ES 1.0 și 

configurații tradiționale smartphone. 

Stocarea de date Software-ul de baze de date SQLite 

Conectivitatea Suportă GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi 

Mesagerie instant SMS, MMS și conversații de tip text 

Navigatorul de 

web 

Bazat pe platforma de aplicații open source WebKit 

Mașina virtuală 

Dalvik 

În aceasta este compilat si executat codul scris în Java, care practic este o 

mașină virtuală speciala pentru dispozitive mobile 

Suport media Sunt suportate MPEG-4, H.264, MP3, AAC, OGG, AMR, JPEG, PNG, GIF 

Suport hardware 

adițional 

Poate suporta camere video/foto, touchscreen, GPS, accelerometru, grafică 

accelerată 3D 
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Mediul de 

dezvoltare 

Conține un emulator de dispozitive, unul de depanare, profilare de memorie 

și de performanță, un plug-in pentru mediul de dezvoltare Eclipse 

Piața Android Aplicații gratuite sau contra cost pot fi achiziționate de pe Android Market 

Multi-touch Există suport nativ pentru multi-touch, dar această funcționalitate e 

dezactivată pentru a nu încălca brevetele Apple pe tehnologia touch-screen 

 

Pentru dezvoltarea aplicațiilor Android este nevoie de Eclipse cu o versiune mai nouă de 

2.2 care să aibă încorporat un plug-in Android Development Tools (ADT). 

Software Development Kit Android (SDK)  include un set complet de unelte de 

dezvoltare cum ar fi biblioteci, un emulator de dispozitiv, documentație și tutoriale. 

4.1.2  JSON 

JSON este un standard deschis, bazat pe text, folosit pentru schimb de date, și care este 

ușor citibil de către utilizatori. Este derivat din limbajul de scripting JavaScript, și e folosit pentru 

reprezentarea simplă a structurilor de date și a listelor asociative numite obiecte. În ciuda legăturii 

cu JavaScript, este un limbaj independent cu analizatoare (parsere) pentru majoritatea limbajelor 

[3]. 

JSON este deseori utilizat pentru serializarea și transmiterea de date structurate pe 

Internet. În general este folosit pentru a realiza transmitere de date între un server și o aplicație 

web, venind ca o alternativă pentru XML.  

4.1.3 Hibernate 

Hibernate este o tehnologie de mapare și persistență obiectual-relațională de înaltă 

performanță care permite legături XML interschimbabile care reprezintă date sub formă de XML-

uri și obiecte Java [4]. 

Hibernate permite mapări flexibile între obiectele Java și tabelele din bazele de date 

relaționale, pentru fiecare entitate Java existând câte un fișier XML de mapare. 
 

 
 

             Figura 4.1.1  Arhitectura Hibernate [4] 
 

În figura 4.1.1 se prezintă arhitectura acestui framework în care obiectele persistente 

numite și POJO (Plain Old Java Object) împreună cu fișierele de mapare asigură comunicarea cu 

baza de date. Termenul de POJO se referă la obiecte normale Java, obiecte de entitate care nu au 

comportament de business și nu implementează nici un fel de interfață, rolul lor fiind acela de a 

asigura persistența datelor.  
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4.1.4 Openfire 

Serverul Openfire este un server de mesagerie instant (IM) și de comunicare în grup scris 

în Java care utilizează protocolul XMPP [7]. 

Openfire produce suport pentru protocolul XMPP definit de RFC 3920 și RFC 3921. De 

asemenea Openfire produce suport și pentru numeroase extensii ale protocolului XMPP care sunt 

definite prin procesul XEP. 

Administrarea serverului se face printr-o interfață web (figura 4.1.2) care rulează pe 

portul 9090 (HTTP) sau 9091(HTTPS). Administratorii se pot conecta de oriunde, pot efectua 

setări asupra serverului, adăuga și șterge utilizatori, camere de conferință, etc. 

 

 
 

Figura 4.1.2   Interfață server Openfire 
 

Clienții care doresc să se conecteze la serverul Openfire trebuie să folosească portul 5222, 

însă se pot conecta și prin portul 5223 folosind metoda SSL. 

Pe lângă Openfire, protocolul XMPP suportă și alte tipuri de servere cum ar fi: ejabberd, 

jabberd14, jabberd2, prosody, tigase, etc. 

Serverele jabberd14 și jabberd2 nu oferă suport pentru extensiile de Multi-User Chat și 

Publish-Subscribe a protocolului XMPP iar serverul Prosody nu oferă suport pentru extensia de 

Publish-Subscribe [17]. 

Am ales serverul Openfire pentru că oferă extensiile de care am nevoie pentru 

implementarea sistemului, are o interfață web prietenoasă care permite realizarea ușoară a 

configurărilor de către administrator, clienții se pot înregistra ușor la server prin intermediul 

portului 5222. 
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4.2 Arhitectura platformei open-source Mobilis 

Sistemul de față este organizat după modelul client-server care se bazează pe împărțirea 

sarcinilor între furnizorul de servicii numit server și cel care a cerut serviciile adică clientul. 

Această arhitectură utilizează un server Mobilis open-source dezvoltată la TU Dresden care are 

scopul de a oferi servicii clientului. Pentru a se realiza comunicarea între client și respectivele 

servicii de pe server-ul Mobilis, atât clientul cât și server-ul trebuie să se conecteze la un server 

Openfire (server folosit pentru comunicare prin intermediul protocolului XMPP) deschizând 

astfel o comunicare bidirecțională prin XML-uri.  

Comunicarea este bazată pe librăria Smack care facilitează trimiterea și primirea 

pachetelor XMPP între aplicațiile Java. Pe partea de client pot fi instalate multiple aplicații, 

fiecare folosindu-se de anumite servicii care sunt gestionate de server-ul Mobilis. 

Un astfel de serviciu din server-ul Mobilis folosit de o aplicație client este referit ca un 

pachet. Pachetul de pe server-ul Mobilis și aplicația de pe partea de client ansamblează împreună 

un proiect. 

Arhitectura generală a acestui tip de platformă Mobilis este arătată în figura 4.2.1. 
 

 
 

Figura 4.2.1  Arhitectura conceptuală Mobilis 
 

Fiecare serviciu de pe server este specificat ca o resursă XMPP (ex. 

mobilis@xmpp/Context, mobilis@xmpp/Coordinator) cu numeroase avantaje. 

Un avantaj ar fi ca clientul să știe doar de existența server-ului Mobilis (mobilis@xmpp) 

și nu de existența fiecărui serviciu care rulează pe acel server. Serviciile de pe server-ul Mobilis 

sunt privite ca niște resurse pentru server-ul Openfire. Printr-un mesaj de Service Discovery pot fi 

ușor interogate toate serviciile de pe Mobilis. Acest mecanism este un mecanism de încredere 

deoarece înainte de a avea loc orice comunicare între cele două entități are loc o negociere. 

Un alt avantaj ar fi că fiecare serviciu are propria conexiune XMPP, astfel ele putând să 

ruleze de pe mașini fizice diferite. 
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4.3 Cerințele aplicației 

Cerințele sunt descrieri ale serviciilor oferite de sistem și ale constrângerilor care sunt 

generate de-a lungul desfășurării procesului de inginerie a cerințelor. Acestea pornesc de la 

afirmații abstracte de nivel înalt până la specificații matematice funcționale detaliate. 

Cerințele care sunt evidențiate în această secțiune sunt cele pentru dezvoltarea de aplicații 

bazate pe locații. O cerință ar fi descrierea a ceea ce face concret aplicația și modul în care este 

atins obiectivul. Despre acest lucru voi discuta în secțiunea cerințelor funcționale unde este 

prezentată o listă a tuturol cerințelor care trebuie îndeplinite pentru asigurarea funcționalității 

aplicației. 

În secțiunea cerintelor non-funcționale voi discuta despre contrângerile referitoare la 

calitatea sistemului prin identificarea atributelor sistemului. 

4.3.1 Cerințele funcționale 

Cerințele funcționale descriu funcționalitatea sistemului și serviciilor oferite. Funcția de 

bază a acestui sistem cuprinde în primul rând procesul de gestiune al grupului în care pot fi 

realizate operații de creare de noi grupuri precum și modificarea sau ștergerea lor. În plus există o 

sarcină administrativă prin care fondatorii grupului pot invita noi membrii să se alăture grupului. 

Înregistrarea utilizatorilor este bazată pe locație, în grup putând intra doar persoanele aflate în 

apropiere. 

Un grup trebuie să aibă o limitare geografică sub formă de cerc sau poligon în care se pot 

înregistra doar persoanele aflate în interiorul razei de acoperire. 

Printr-o sesiune de multi-user chat fiecare utilizator poate discuta cu toți ceilalți membri 

înscriși în grup. Astfel în interiorul grupului poate fi creată o listă de prieteni ce pot comunica 

între ei prin mesaje asincrone (email, chat). 

În plus aplicația mai permite integrarea cu rețelele sociale mobile pentru aflarea 

informațiilor despre diferite locuri din apropiere. 

În tabelul 2 este prezentat un rezumat al cerințelor funcționale: 
 

Tabel 2  Rezumatul cerințelor funcționale 
 

 Descriere 

CF-1 Formarea grupurilor. Procesul de gestionare al grupurilor 

CF-1.1 Crearea de noi grupuri 

CF-1.2 Modificarea și ștergerea grupurilor 

CF-1.3 Invitarea de noi membrii în grup 

CF-2 Grupurile au limită de vizibilitate 

CF-2.1 Intrarea persoanelor în grup pe baza poziției geografice 

curente 

CF-3  Multi-User Chat 

CF-4 Formarea unei liste de prieteni din membrii grupului 

CF-5 Informații despre grupuri și membrii acestora 

CF-6 Integrarea rețelelor sociale mobile 
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4.3.2 Cerințe non-funcționale 

Cerințele non-funcționale sunt mai critice decât cele funcționale. Dacă nu sunt îndeplinite 

sistemul ar putea să nu mai fie util scopului pentru care a fost dezvoltat. 

Încă de la inceputul acestui capitol s-au discutat scenarii diferite în care aplicația poate fi 

integrată, extensibilitatea grupurilor bazate pe aceste scenarii diferite fiind foarte importantă. 

Componentele individuale ar trebui să fie reutilizabile, acest lucru indicându-se prin faptul 

că serviciul de pe server pe care-l folosește aplicația poate fi reutilizat și de către alte aplicații. 

În ceea ce privește scalabilitatea, sistemul de față este organizat pe module, motiv pentru 

care poate fi scalat destul de ușor prin adăugarea de noi module și prin legarea la cele existente.  

Dispozitivele mobile limitate prevăd cerințe suplimentare. Astfel, aici sunt luate în 

considerare conexiunile slabe sau deconectările, cererile ar trebui să fie optimizate pentru consum 

minim de energie, traficul în rețea ar trebui să fie redus la minim pentru a permite reducerea 

costurilor și timpului necesar transportului. 

În tabelul 3 este prezentat un rezumat al cerințelor non-funcționale: 
 

Tabel 3 Rezumatul cerințelor non-funcționale  
 

 Descriere 

CNF-1 Extensibilitate bazată pe scenarii diferite 

CNF-2 Reutilizarea componentelor 

CNF-3 Adăugarea de componente noi și integrarea cu cele existente 

CNF-4 Utilizarea serverelor XMPP 

CNF-5 Luarea în considerare a limitărilor dispozitivelor mobile 

CNF-5.1 Conexiuni slabe, deconectări 

 

4.4 Diagrama cazurilor de utilizare 

Principalul actor al sistemului de față este utilizatorul care poate fi găsit în două ipostaze: 

de utilizator care este fondatorul unui grup sau de utilizator care este simplu membru al grupului. 

Utilizatorul care nu este fondatorul unui grup are mai puține drepturi în cadrul grupului 

respectiv. Acesta are drepturi de a vizualiza informații despre grup și despre membrii grupului iar 

în cazul în care este permis el se poate înregistra în grupul respectiv. Odată ce s-a înregistrat în 

grup el poate comunica cu toți ceilalți membri ai grupului. În cazul în care nu mai dorește să facă 

parte din grupul respectiv, el are obțiunea să se deconecteze de la grupul respectiv. 

În continuare voi descrie principalele cazuri de utilizare pentru utilizatorul care nu este 

fondatorul grupului: 
 

Titlu: înregistrare într-un grup. 

 Descriere: utilizatorul accesează sistemul și vizualizează grupurile disponibile din zona    

                    lui geografică. Apoi selectează un grup și se înregistrează. 

Actor primar: utilizator obișnuit. 

Precondiții: utilizatorul nu face parte din lista de membrii ai grupului. 

Postcondiți: utilizatorul devine membru al grupului. 

Principiu: 1. utilizatorul selectează „join this group” din meniu. 

Scenariu de succes: 2. sistemul afișează un mesaj de succes. 

                            3. sistemul introduce numele utilizatorului în lista de membrii ai  

                                grupului. 

Scenariu de eșec: 2a. încă nu s-a ajuns la data de la care pe pot face înregistrările. În  
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                                    cazul acesta se va afișa un mesaj de eroare de forma „start join  

                                    data is still in the future”.  

                               2b. data până la care se pot face înregistrările a expirat. În acest caz  

                                     se va afișa un mesaj de eroare de forma „end join data is  

                                     already in the past”. 

        2c. poziția geografică a utilizatorului este înafara ariei permise  

                                     grupului. În acest caz se va afișa un mesaj de eroare de forma  

                                    „you are not inside the join radius”.   

                               2d. dacă utilizatorul respectiv este deja înregistrat grupului. În acest  

                                     caz se va afișa un mesaj de eroare de forma „you are already a  

                                     member of that group”. 
 

 Titlu: părăsirea unui grup. 

 Descriere: utilizatorii înregistrați într-un anumit grup se deconectează de la grupul  

                    respectiv. 

Actor primar: utilizator obișnuit. 

Precondiții: utilizatorul face parte din lista de membrii ai grupului. 

Postcondiți: utilizatorul este scos din lista de membrii ai grupului. 

Principiu: 1. utilizatorul selectează „leave group” din meniu. 

Scenariu de succes: 2. sistemul afișează un mesaj de succes. 

                            3. sistemul scoate numele utilizatorului din lista de membrii ai  

                                grupului. 

Scenariu de eșec: 2a. utilizatorul nu face parte din grupul respectiv. În  

                                    cazul acesta se va afișa un mesaj de eroare de forma „you are not  

                                    a member of this group”.  
 

Titlu: comunicare în grup. 

 Descriere: utilizatorii înregistrați într-un anumit grup pot să comunice între ei prin  

                    obțiunea multi-user chat. 

          Actor primar: utilizator obișnuit. 

Precondiții: utilizatorul face parte din lista de membrii ai grupului. 

Postcondiți: utilizatorul face parte din lista de membrii ai grupului. 

Principiu: 1. utilizatorul selectează „group chat” din meniu. 

Scenariu de succes: 2. utilizatorul intră într-o cameră de conferință. 

                            3. utilizatorul poate comunica cu celelalte persoane prezente acolo. 

          Scenariu de eșec: 2a. utilizatorul nu face parte din grupul respectiv. În  

                                    cazul acesta se va afișa un mesaj de eroare de forma „you are not  

                                    a member of this group”.  

Titlu: vizualizare date despre grup. 

 Descriere: utilizatorii au obțiunea de a vizualiza toate datele referitoare la un anumit  

                    grup. 

          Actor primar: utilizator obișnuit. 

Precondiții: utilizatorul face/nu face parte din lista de membrii ai grupului. 

Postcondiți: utilizatorul face/nu face parte din lista de membrii ai grupului. 

Principiu: 1. utilizatorul selectează „view details” din meniu. 

Scenariu de succes: 2. sistemul afișează informațiile accesate. 

          Scenariu de eșec: 2a. grupul respectiv nu este înregistrat pe sistem. În  

                                    cazul acesta se va afișa un mesaj de eroare de forma „this group  

                                    does not exist”.  
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În figura 4.4.1 este prezentată diagrama cazurilor de utilizare pentru un membru al grupului 

în care principalele scenarii au fost descrise mai sus. 

Un utilizator obișnuit poate deveni el fondatorul unui grup, caz în care are drepturi depline 

asupra grupului său. Astfel, el primește drepturi de actualizare și ștergere a grupurilor, de 

accesare a informațiilor de pe rețelele de socializare pe baza cărora să-și creeze propriile  

grupuri. Ca și fondator poate decide dacă în grupul respectiv să poată intra oricine sau numai 

persoanele pe bază de invitație. În cazul în care în grup se intra cu invitație, fondatorul trebuie să 

decidă lista de prieteni care se pot alătura grupului. 

 

 
Figura 4.4.1   Diagrama use-case pentru  

                     membrul grupului 
 

În continuare voi descrie principalele cazuri de utilizare pentru fondatorul unui grup: 
 

Titlu: introducere informații personale. 

 Descriere: odată ce au accesat sistemul, utilizatorii își completează datele personale  

                   care vor fi salvate de către sistem. 

          Actor primar: fondatorul grupului. 

Precondiții: sistemul nu știe despre utilizator. 

Postcondiți: datele utilizatorului sunt înregistrate. 

Principiu: 1. utilizatorul selectează „personal information” din meniu. 

Scenariu de succes: 2. sistemul memorează datele introduse. 

          Scenariu de eșec: 2a. server-ul bazei de date nu poate fi accesat pentru înregistrarea  

                                              datelor.  
 

Titlu: crearea unui nou grup. 

 Descriere: fondatorul accesează sistemul și navighează pe o hartă. Pe acea hartă se  

                    poziționează pe o anumită zonă și alege obțiunea de creare grup. 

          Actor primar: fondatorul grupului. 

Precondiții: grupul nu este înregistrat în lista grupurilor create de fondator. 

Postcondiți: grupul este înregistrat în lista fondatorului și apare afișat pe hartă. 

Principiu: 1. utilizatorul selectează „create group here” făcând click pe poziția în care  

                      grupul va fi creat. 
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Scenariu de succes: 2. sistemul afișează un mesaj de succes. 

                                  3. numele grupului este afișat în lista fondatorului iar pe hartă  

                                      apare o nouă pictogramă.  

          Scenariu de eșec: 2a. server-ul bazei de date nu poate fi accesat pentru înregistrarea  

                                              datelor.  
 

Titlu: modificare unui grup. 

 Descriere: fondatorul accesează obțiunea de modificare a informațiilor unui grup. 

          Actor primar: fondatorul grupului. 

Precondiții: grupul conține datele originale. 

Postcondiți: grupul conține date noi. 

Principiu: 1. utilizatorul selectează „update group” din meniu. 

Scenariu de succes: 2. sistemul afișează un mesaj de succes. 

                                  3. lista de vizualizare a informațiilor despre grupul respectiv se va   

                                      modifica.  

          Scenariu de eșec: 2a. utilizatorul nu poate modifica informațiile grupului deoarece nu  

                                              este fondatorul lui. În acest caz se va afișa un mesaj de eroare de                   

                                              forma „you are not the founder of this group”. 
 

Titlu: ștergerea unui grup. 

 Descriere: fondatorul accesează obțiunea de ștergere a unui grup. 

          Actor primar: fondatorul grupului. 

Precondiții: grupul face parte din lista fondatorului și poziția lui este vizibilă pe hartă. 

Postcondiți: grupul este scos din lista fondatorului iar poziția de pe hartă este eliminată. 

Principiu: 1. utilizatorul selectează „delete group” din meniu. 

Scenariu de succes: 2. sistemul afișează un mesaj de succes. 

                                  3. grupul respectiv nu va mai apărea în lista utilizatorului.  

          Scenariu de eșec: 2a. utilizatorul nu poate șterge grupul deoarece nu  

                                              este fondatorul lui. În acest caz se va afișa un mesaj de eroare de                   

                                              forma „you are not the founder of this group”. 
 

Titlu: creare listă de prieteni. 

 Descriere: fondatorul unui grup își poate crea o listă de prieteni înscriși la un server  

                    XMPP pe care-i poate invita să se alăture grupului. 

          Actor primar: fondatorul grupului. 

Precondiții: lista de prieteni din interiorul unui grup este goală. 

Postcondiți: lista de prieteni dintr-un grup conține persoanele înregistrate la un server  

                      XMPP. 

Principiu: 1. utilizatorul navighează în alte grupuri pentru a găsi noi prieteni și  

                      selectează „add to roster” din meniu. 

Scenariu de succes: 2. sistemul afișează un mesaj de succes. 

                                  3. persoana respectivă va apărea în lista de prieteni.  

          Scenariu de eșec: 2a. utilizatorul nu poate adăuga respectiva persoană în lista de  

                                              prieteni deoarece nu sunt în aceiași listă de prieteni pe server-ul   

                                              XMPP. 
 

Titlu: invitare prieteni într-un grup. 

 Descriere: în cazul în care grupul este deschis doar anumitor persoane, fondatorul  

                    grupului trebuie să invite prieteni să se alăture grupului . 
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          Actor primar: fondatorul grupului. 

Precondiții: lista persoanelor invitate în grup nu conține id-ul prietenului. 

Postcondiți: lista persoanelor invitate în grup va conține id-ul prietenului nou invitat. 

Principiu: 1. utilizatorul selectează „invite a friend” din meniu. 

Scenariu de succes: 2. sistemul afișează un mesaj de succes. 

          Scenariu de eșec: 2a. utilizatorul nu poate invita un prieten să se alăture grupului   

                                              deoarece nu este membru în grupul respectiv. În acest caz se va   

                                              afișa un mesaj de eroare de forma  „you are not a member of   

                                              this group”. 
 

În figura 4.4.2 este prezentată diagrama cazurilor de utilizare pentru un membru al grupului 

în care principalele scenarii au fost descrise mai sus: 
 

 
 

Figura 4.4.2  Diagrama use-case pentru 

                    fondatorul grupului 
 

4.5 Integrarea rețelelor sociale în aplicația client 

În proiectul de față sunt integrate rețele sociale bazate pe locație cum ar fi Foursquare și 

Facebook Places care reprezintă un punct de start bun în ceea ce privește formarea de grupuri 

bazate pe locație. Locurile din apropiere pot fi identificate ușor prin intermediul acestor rețele 

sociale iar datele obținute despre fiecare locație pot fi folosite în construirea propriilor grupuri. 

Datele despre obiectivele și localurile dintr-un oraș pot fi folosite ca punct de plecare pentru a 

crea grupuri bazate pe locație. 

Pentru integrarea aplicației cu rețelele sociale am ales ca și rețele sociale Fourquare și 

Facebook Places pentru că la ora actuală cum cele mai cunoscute și folosite rețele sociale bazate 

pe locație și oferă o precizie de localizare foarte bună. 

Integrarea rețelelor sociale este implementată într-o structură de tip overlay. O structură de 

tip overlay este reprezentată printr-o listă de elemente dintr-o anumită arie de acoperire, elemente 

ce vor fi reprezentate pe o hartă. În funcție de poziția utilizatorului indicată de coordonatele GPS 

se stabilește raza de acoperire în care pot fi afișate informațiile obținute de la rețelele de 

socializare. Informațiile sunt obținute în formatul JSON, un format foarte vizibil și ușor de parsat. 
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Integrarea rețelelor sociale este strict implementată pe partea de client, nu necesită 

communicarea cu server-ul de Mobilis, clientul fiind legat direct la serviciul de Social Network. 

Atât pentru Foursquare [14] cât și pentru Facebook Places [13] datele sunt disponibile 

online pe platformele lor de dezvoltare în format JSON. Clientul aplicației Android accesează 

aceste date, le parsează după care le afișează în funcție de pozițiile lor pe GoogleMaps. 
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5 Proiectare de detaliu și implementare 

În acest capitol va fi descris în detaliu modul de implementare al sistemului. Vor fi detaliate 

modul de proiectare si implemetare a elementelor de baza din cadrul sistemului cum ar fi: 

aplicația client, serviciul de pe server, layer-ul de legătură dintre cele două componente precum și 

serviciul folosit pentru obținerea informațiilor de pe rețelele sociale. 

5.1  Arhitectura sistemului 

Sistemul este compus din două aplicații independente care rulează pe dispozitive hardware 

diferite. Clientul este implementat în Android iar serverul în limbajul de programare Java. 

Sistemul mai conține și un layer intermediar numit MobilisBean în care a fost dezvoltat 

GroupBeans specific aplicației de față. Acest layer are ca scop să transforme obiectele Java în 

XML-uri atât de pe partea de client cât și de pe partea de server pentru a putea fi apoi transportate 

prin server-ul XMPP. 
 

 
   

Figura 5.1.1  Componentele sistemului 
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Utilizatorul acționează pe partea de client prin aplicația MobilisGroups. Pentru a se putea 

conecta la server-ul XMPP trebuie să acceseze o nouă componentă numită Mobilis XMPP for 

Android(MXA) iar pentru a obține informațiile de pe rețelele sociale accesează componenta 

SocialNetworkService, componentă care se leagă la API-urile de Foursquare și Facebook Places 

pentru obținerea informațiilor. 

Partea de server la rândul lui se conectează la server-ul XMPP iar pentru aplicația de față a 

fost implementat un serviciu de Grouping, responsabil de gestionarea grupurilor și de 

înregistrarea lor într-o bază de date MySQL. 

5.2  Aplicația client  

În figura 5.2.1 se prezintă o diagramă de clase care ilustrează relațiile între activitățile 

Android.  Pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra arhitecturii sistemului, în cele ce urmează 

voi explica pe scurt fiecare activitate. 

MainActivity este principala activitate de la care pornesc toate celelalte activități. Această 

activitate permite încărcarea unei hărți pe care sunt trecute toate grupurile existente și de 

asemenea permite afișarea locațiilor de pe rețelele sociale. În momentul în care un nou grup este 

creat, această activitate permite actualizarea și afișarea lui în poziția corespunzătoare. Cu ajutorul 

unui meniu toate celelalte activități specifice aplicației pot fi pornite. 

Activitatea PrefActivity extinde clasa PreferenceActivity și este folosită pentru setările 

aplicației. În această activitate este setată adresa JID a server-ului Mobilis în cazul de față această 

adresă este catalin@catalin-pc, precum și informațiile personale ale utilizatorului care se 

înregistrează la aplicație. Tot aici pot fi setate și opțiunile de actualizare pentru grupuri și rețele 

sociale. Ori de câte ori ne deplasăm pe hartă aceste locații vor apărea automat. 

Activitatea GroupCreateActivity este accesată în momentul în care utilizatorul dorește să 

creeze un nou grup sau să modifice un grup deja existent. Datele sunt introduce într-un formular 

și sunt trimise serviciului de Grouping pentru a fi înregistrate. Această activitate poate fi accesată 

și în momentul în care se dorește crearea de grupuri bazate pe datele obținute de la Foursquare și 

Facebook Places. 

Activitatea FriendsActivity extinde clasa ListActivity are ca scop afișarea tuturol prietenilor 

de pe serverul XMPP care sunt adăugați ca roster. Dacă dorim să selectăm o persoană din listă 

atunci se invocă activitatea MemberInfoActivity care la rândul ei extinde clasa ListActivity și are 

ca scop afișarea informațiilor legate de un anumit membru. 

Activitatea GroupsActivity extinde clasa ListActivity având drept scop afișarea tuturol 

grupurilor din care face parte utilizatorul care accesează activitatea. În această clasă este 

implementat un ListView în care sunt trecute următoarele operații asupra grupului: vizualizarea 

de detalii, invitarea unui prieten, chat în grup, părăsirea unui grup, actualizarea și ștergerea 

grupului toate aceste operații fiind accesate prin implementarea metodei onItemClick 

corespunzătoare clase OnItemClickListener.  

Operația de invitare a unui prieten într-un grup este implementată în metoda 

onInviteClicked(String groupId) în care cu ajutorul unui cursor sunt selectați prietenii pentru care 

se emite o invitație. Id-urile acestora sunt trecute într-o listă după care sunt trimise către serviciul 

de Grouping de pe server pentru a fi procesate. 

Tot în clasa GroupActivity sunt implementate metodele onDeleteGroupClicked(String 

groupId), onUpdateGroupClicked(String groupId) și  onLeaveGroupClicked(String groupId) prin 

care se accesează bean-urile corespunzătoare prin care se efectuază cererile către server. 

Activitatea GroupInfoActivity extinde clasa ListActivity și are ca scop afișarea informațiilor 

despre un anumit grup. Prin metoda sendGroupInfoBeanGet() se accesează bean-ul responsabil 
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cu obținerea informațiilor despre un anumit grup. Metoda onGroupInfoBeanArrival() preia 

informațiile de la server sosite prin intermediul bean-ului și le afișează. 

Activitatea MUCActivity este o activitate independentă de server-ul Mobilis, comunicarea 

între membri se realizează direct prin server-ul XMPP cu ajutorul componentei MXA care are 

implementat serviciul de multi-user chat. Această activitate permite utilizatorilor să se alăture 

unei camere de conferință și să comunice între ei.  

Toate activitățiile descrise mai sus sunt folosite pentru a modela ecrane independente de la 

partea de interfață până la comportament. Aproape toate activitățile interacționează cu utilizatorul. 

Fiecare activitate din cele descrise mai sus implementează o metodă importantă: 

- onCreate() care gestionează modul în care se desenează elementele de pe ecran, prin 

metode setContentView(View), care pe baza unui fisier în format XML va defini 

elementele care vor fi afișate pe ecran. 
 

 
 

Figura 5.2.1  Diagrama de clase pentru aplicația client 
 

Clasa XMPPManager poate fi utilizată de toate activitățiile care realizează o comunicare cu 

server-ul Mobilis. Această clasă conține toate metodele care realizează comunicarea cu serviciu 

Grouping de pe server-ul Mobilis, este responsabilă de trimiterea IQ-urilor către server și are 

grijă de primirea răspunsurilor corespunzătoare. 

Această aplicație permite afișarea grupurilor, locațiilor de pe Foursquare și Facebook 

Places precum și coordonatele geografice ale utilizatorului. Aceste elemente sunt plasate pe hartă 

prin implementarea următoarelor clase: GroupsOverlay, FoursquareOverlay, FacebookOverlay 

și PositionOverlay. Toate aceste clase trebuie să extindă clasa ItemizedOverlay care poate să 

gestioneze o mulțime de Overlay-uri (elemente individuale situate pe o hartă). 
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5.3 Aplicația server 

Platforma Mobilis este o platformă care permite implementarea de noi servicii. Astfel peste 

această platformă a fost implementat un nou serviciu numit Grouping care are ca scop realizarea 

sarcinilor primite de la aplicația client. În figura 5.3.1 este prezentată arhitectura server care 

scoate în evidență serviciul de Grouping cu relațiile între clasele acestuia: 
 

 
 

Figura 5.3.1  Arhitectura serviciului de Grouping  

în cadrul server-ului Mobilis 
 

Implementarea claselor pentru realizarea acestui serviciu s-a realizat într-un pachet separat 

astfel încât să nu poată apărea confuzii cu clasele existente. 

În acest pachet pot fi găsite următoarele clase: GroupingService, GroupManager, 

MobilisGroup și MobilisMember. Toată funcționalitatea serviciului de Grouping este 

implementată în aceste clase a căror diagramă este aratată în figura 5.3.2. 

Componenta centrală este clasa GroupingService care va extinde clasa abstractă 

MobilisServices implementând astfel metoda registerPacketListener() în care serviciul își va 

implementa propriul său pachet pentru a putea recepționa IQ-urile sosite prin intermediul 

conexiunii XMPP asigurate de către MobilisAgent clasă ce este responsabilă de menținerea 

conexiunii XMPP și de păstrarea referințelor către obiectele de tip MobilisService (în cazul de 

față GroupService). Această clasă este de asemenea responsabilă de procesarea IQ-urilor primite 

de la aplicația client, decide care este tipul fiecărui IQ după care se generează un răspuns. 
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Clasa GroupManager are drept scop deschiderea unei sesiuni Hibernate prin care se 

realizează toate sarcinile necesare grupurilor și membrilor acestora. Pot fi realizate operații de 

crearea grup nou, actualizarea unui grup deja existent, adaugarea unui membru grupului, 

ștergerea unui grup, etc. 

Clasele MobilisGroup și MobilisMember sunt clase de tip entitate care împreună cu 

fișierele xml MobilisGroup.hbm.xml și MobilisMember.hbm.xml realizează maparea la baza de 

date. 
 

 
Figura 5.3.2  Diagrama de clase pentru servicul 

               Grouping de pe server 
 

Pe baza fișierului de configurate hibernate.cfg.xml se generează în mod automat tabelele în 

baza de date prin configurația <property name=”hbm2ddl.auto” >create</property>. 

Clasele MobilisGroup și MobilisMember sunt mapate direct pe câte o tabelă din baza de 

date.  

5.4 Structura bazei de date 

Baza de date corespunzătoare aplicației conține tabelele mobilisgroups și mobilismember 

pentru înregistrarea grupurilor și a membrilor înscriși în grupurile respective.  

Tabela mobilisgroups reține informațiile despre grupurile create în cadrul aplicației. 

Această tabelă conține următoarele câmpuri: 

- GOUP_ID -  cheia primară a tabelei 

- name – numele grupului 
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- description – o scurtă descriere a grupului 

- address – adresa la care se află respectivul grup 

- longitude_e6, latitude_e6 – aici se rețin informațiile legate de coordonatele geografice 

în care se situează grupul 

- joinRadius – reprezintă raza exprimată în metri de la care se poate înregistra un 

utilizator într-un grup 

- joinLatitude_e6, joinLongitude_e6 – coordonatele geografice de la care se poate 

înregistra un utilizator într-un grup 

- joinStartTime, joinEndTime – data de /până la care se pot face înregistrări într-un grup 

- startTime, endTime – perioada de timp în care este valabil un grup 

- privacy – indică dacă grupul este dechis pentru oricine sau doar pentru persoanele 

acceptate pe bază de invitație 

- link – o adresă de Internet al grupului în cazul în care există 

- founder-id – id-ul membrului care a fondat grupul respectiv 

- invitees – înregistrează lista persoanelor invitate într-un grup 
 

 
          Figura 5.4.1 Tabela grup 

 

Tabela mobilismember reține informațiile legate de membrii înregistrați într-un anumit grup. 

Această tabelă conține următoarele câmpuri: 

- MEMBER-ID – cheie primară a tabelei 

- realName – numele membrului înregistrat într-un grup 

- age – înregistrează vârsta utilizatorului 

- email – reține email-ul utilizatorului 

- homepage – reține pagina personală a utilizatorului 

- city – înregistrează orașul din care face parte membrul 
 

 
                         Figura 5.4.2  Tabela membru 

 

Într-un grup pot fi înregistrați mai mulți membri iar un membru poate face parte din mai 

multe grupuri. Acest lucru este indicat printr-o relație many-to-many între tabelele mobilisgroups 
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și mobilismember care se realizează prin intermediul tabelei de legătură group_member. Între 

tabele mobilismember și mobilisgroup există și o relație de one-to-many în care pentru fiecare 

grup se reține id-ul fondatorului grupului respectiv. 

Schema completă a bazei de date este prezentată în figura 5.4.3. Aici sunt prezentate și 

relațiile corespunzătoare între tabelele bazei de date. 
 

 
                                Figura 5.4.3  Structura generală a bazei de date 

5.5 Layer-ul GroupBeans 

 Pentru aplicația noastră a fost dezvoltat un layer numit GroupBeans  folosind 

componentele MobilisBeans din serverul Mobilis. 

Componenta MobilisBeans este o componentă ce permite schimburi XMPP între client și 

server. Dezvoltatorii de aplicații pot folosi această componentă pentru a începe cererile către 

serviciile de pe server. 

Principalul avantaj îl reprezintă reutilizarea acestei componente în toate componentele de 

server și de client. O altă caracteristică ar fi că impune aceiași sintaxă în ambele părți. 

Datele conținute într-un XMPP IQ sunt încărcate într-un obiect Bean. Pentru fiecare XMPP 

IQ se crează câte un obiect Bean a cărui atribute reprezintă datele parsate din XML-ul 

protocolului de comunicare. 

O clasă Bean conține două  metode principale: metoda payloadToXML() care convertește 

informațiile într-un XMPP IQ și metoda fromXML(), metodă responsabilă de parsarea 

informațiilor din XML și încărcarea lor în memorie. Pe lângă aceste metode mai conține 
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metodele tipice de getNamespace() și getChildElement(). De asemenea în cazul în care un IQ nu 

se efectuează cu succes atunci el va fi de tipul Error, fiecare Bean raportând anumite informații 

despre tipul respectiv de eroare. 

Pentru fiecare IQ care se trimite între aplicațiile client și server există câte o clasă de tip 

Bean. Astfel pentru sistemul de față există nouă Bean-uri corespunzătoare la toate schimburile de 

informații între client și server. 

Toate aceste clase specifice de Bean-uri extind din clasa XMPPBean și suprascriu metodele 

payloadToXML() și fromXML() prin care își definesc propria structură de xml. 
 

 
 

Figura 5.5.1  Diagrama de clase pentru 

                 componenta Bean 
 

În figura 5.5.1 se prezintă o diagramă de clase pentru această componentă în care se poate 

vizualiza sarcina pe care o are fiecare componentă în parte. 

Toate bean-urile din aceast sistem sunt construite în mod clasic pe baza informațiilor 

primite de la IQ XMPP. GroupQueryBean este un caz mai special de bean deoarece se folosește 

de clasa ConditionInfo implementată în componenta generală Bean. GroupQueryBean este 

responsabil de interogarea tuturor grupurilor existente în funcție de o anumită condiție (raza de 

vizibilitate de pe hartă), această condiție fiind implementată de clasa ConditionInfo. 

5.6 Integrarea cu  rețelele sociale 

În continuare voi discuta modul în care acest sistem integrează utilizarea rețelelor sociale 

Foursquare și Facebook Places.  
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5.6.1  Foursquare API 

În această secțiune voi arăta modul în care API-ul de Foursquare poate fi utilizat pentru 

formarea și actualizarea overlay-ului de Foursquare. 

Pentru accesarea API-ului de Foursquare se trimite o simplă cerere HTTP iar răspunsul va 

fi în format JSON (JavaScript Object Notation). Formatul JSON este un format asemănător cu 

formatul XML cu deosebirea că JSON oferă o vizibilitate mai clară a datelor și reprezintă o 

alternativă mult mai compactă.  

Aplicația client se conectează direct la această aplicație, solicitând datele necesare pentru 

căutarea locurilor din apropiere. Aceste date sunt disponibile la adresa 

https://api.foursquare.com/v2/venues/ la care mai sunt trimiși ca și parametri suplimentari 

latitudinea și longitudinea utilizatorului, id-ul și parola clientului pentru accesul la serviciul de 

Foursquare precum și un parametru limit care specifică numărul de obiective care pot fi afișate pe 

o anumită zonă geografică. 

În figura 5.6.1 se arată răspunsul în format JSON pentru o cerere specifică de locație: 
 

 
Figura 5.6.1  Răspuns Foursquare API 

 în format JSON 
 

Acest răspuns este transformat în obiecte Java cu ajutorul bibliotecii gson1.3. În figura 

5.6.2 se prezintă o diagramă cu clasele obținute în urma parsării informațiilor de mai sus. În 

această diagramă de poate observa că clasele și atributele au același nume cu notațiile care apar în 

figura 5.6.1. 

Pe baza parametrilor de longitudine și latitudine pe care-i introducem în URL se stabilește 

ce fel de date vor aparea în fișierul JSON. De fiecare dată când ne deplasăm pe hartă 

coordonatele geografice se vor schimba iar datele din fișierul JSON vor fi actualizate cu locațiile 

specifice acelor tipuri de coordonate. 
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Figura 5.6.2  Diagrama de clase pentru  

                       componenta Foursquare 

5.6.2 Facebook Places Graph 

Ca și în cazul API-ului de Foursquare, pentru a putea accesa locațiile de pe Facebook 

Places trebuie să trimitem o cerere HTTP iar răspunsul de va genera în format JSON. 

Datele sunt disponibile la adresa https://graph.facebook.com/search?type=place unde mai 

sunt trimiși ca și parametrii suplimentari latitudinea și longitudinea utilizatorului, un token de 

acces la serviciul de Facebook precum și un parametru de tip limit care specifică numărul de 

obiective ce pot fi afișate pe o anumită zonă geografică. 

În figura 5.6.3 se arată răspunsul în format JSON pentru o cerere specifică de locație: 
 

 
Figura 5.6.3 Răspuns Facebook Graph  

                în format JSON 
 

Ca și în cazul API-ului de Foursquare, datele sunt tranformate în obiecte Java, diagrama de 

clase fiind ilustrată în figura 5.6.4: 
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Figura 5.6.4  Diagrama de clase pentru 

                       componenta Facebook 
 

5.7 Comunicarea  

5.7.1  Descoperirea de servicii 

Pentru a stabili o comunicare între o aplicație client și un serviciu de pe server-ul Mobilis 

trebuie mai întâi determinat ID-ul XMPP al serviciului respectiv. 

Aplicațiile client pot obține informații despre toate serviciile active de pe partea de 

MobilisServer cu ajutorul serviciului Coordinator Service. Aceasta se realizează printr-o extensie 

a protocolului XMPP bazată pe XEP-0030 (Service Discovery). Acest serviciu de Coordinator 

realizează redirectarea clientului către un alt serviciu de pe server. Pentru realizarea acestui lucru 

clientul trebuie să trimită un IQ cu namespace-ul serviciului de care are nevoie iar Coordinator-ul 

va porni o nouă instanță către serviciul respectiv. 

Pentru interogarea serviciilor de pe server-ul de Mobilis se trimite un IQ de tipul ‚get’: 
 

 
Figura 5.7.1 Cerere pentru descoperire de servicii 

 

Server-ul de Mobilis răspunde cu o listă ce conține toate serviciile de pe server, servicii 

care sunt resurse pentru server-ul XMPP: 
 

 
 

Figura 5.7.2  Răspunsul de la server care conține toate serviciile 
 

Pentru fiecare serviciu este specificat JID-ul astfel încât clientul să poată accesa acel 

serviciu pe baza identificatorului respectiv. 

După ce s-a facut operația de descoperire a serviciilor de pe server-ul Mobilis, ele pot fi 

accesate de aplicațiile client prin schimburi de IQ-uri. Serviciile Mobilis interpretează aceste IQ-

uri, testează cererile pentru validare și execută respectivele acțiuni în aplicația server. 
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5.7.2 Definirea IQ-urilor  

După ce a fost indentificat serviciul de Grouping, poate fi deschisă o comunicare între acest 

serviciu și aplicația client pe baza schimburilor de mesaje prin intermediul IQ-urilor. 

Pentru crearea unui grup nou clientul folosește GroupCreate IQ. Acest IQ conține toate 

informațiile despre grup: numele grupului, descrierea, adresa, homepage-ul, poziția geografică și 

definirea restricțiilor. 

În momentul în care clientul de pe aplicația Android dorește să creeze un nou grup, el 

trimite un GroupCreateIQ de tipul set (figura 5.7.3) către serviciul de Grouping care preia datele 

și le salvează în baza de date. 
 

 
Figura 5.7.3  Cerere pentru creare de grup 

 

Serviciul de Grouping răspunde printr-un IQ de tip result (figura 5.7.4) ce conține id-ul 

grupului creat. 
 

 
Figura 5.7.4  Răspunsul de la server și confirmarea  

că grupul a fost creat 
 

Pentru a crea un grup trebuie să se verifice dacă clientul este cunoscut serviciului de 

Grouping. În cazul în care nu este cunoscut, serviciul de Grouping va adăuga un nou membru în 

baza de date pe baza datelor obținute de la aplicația client. Acest lucru se face trimițând un 

GroupMemberInfoIQ de tipul set așa cum este ilustrat în figura de mai jos: 
 

 
Figura 5.7.5 Înregistrarea unui nou membru 

 

În caz de succes, serviciul de Grouping va răspunde printr-un IQ de tip result sub 

următoarea formă: 
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Figura 5.7.6  Răspunsul de la server și confirmarea 

membrului înregistrat 
 

În figura 5.7.7 se prezintă o succesiune de operații necesare pentru crearea unui nou grup: 
 

 
 

Figura 5.7.7  Fluxul de comunicare pentru 

crearea unui grup 
 

Pentru a vizualiza informațiile despre un anumit grup se trimite către serviciul de Grouping 

un GroupInfoIQ de tipul get în care se specifică id-ul grupului pentru care se dorește obținerea de 

informații: 
 

 

Figura 5.7.8  Cerere pentru interogarea unui  

anumit grup 
 

Răspunsul care se generează conține toate informațiile despre grupul respectiv incluzând 

și o listă cu toții membrii din grupul respectiv: 
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Figura 5.7.9  Răspunsul de la server cu lista de 

informații pentru grup 
 

În figura 5.7.10 avem ilustrat scenariul de comunicare în cazul interogarii unui anumit 

grup: 

 

 
Figura 5.7.10  Fluxul de comunicare pentru interogarea unui grup 

 

Pentru realizarea operației de join se trimite către serviciul de Grouping un GroupJoinIQ 

se tipul set în care se specifică coordonatele utilizatorului care dorește să se înregistreze la grup. 

IQ-ul care se trimite este sub următoarea formă: 
 

 
Figura 5.7.11  Cerere de join la un grup 

 

În cazul în care utilizatorul este acceptat se trimite un IQ de tip result  iar lista de membrii 

ai grupului va fi actualizată cu un nou membru. Însă pot apărea și situații în care cererea de 

alăturare la un grup nu este permisă, caz în care se trimite un IQ de tipul Error. Acest scenariu de 

comunicare este ilustrat în figura 5.7.12: 



  Capitolul 5 

 

  48 

 

 

Figura 5.7.12   Fluxul de comunicare pentru  

alăturarea la un grup 
 

Un utilizator nu se poate înregistra la un grup în următoarele cazuri: 

- înregistrarea în grup se face pe baza de invitație iar utilizatorul nu are 

- data de începere a join-ului pentru respectivul grup este mai mare decât data curentă 

- data de încheiere a join-ului pentru respectivul grup a expirat 

- coordonatele geografice ale utilizatorului nu se află în aria de acoperire a grupului 

- utilizatorul face deja parte din grupul respectiv. 
 

Dacă considerăm cazul în care coordonatele geografice ale utilizatorului nu se află în aria 

de acoperire al grupului atunci serviciul de Grouping va răspunde cu un IQ de tipul Error în felul 

următor: 
 

 
Figura 5.7.13  Răspunsul de la server în cazul în care  

join-ul nu poate fi realizat 
 

Pentru a invita un prieten să se alăture la un grup, fondatorul grupului respectiv trebuie să 

trimită către serviciul de Grouping un GroupInviteIQ de tipul set în care se specifică id-ul 

grupului și JID-ul prietenului căruia i se trimite invitația. Cererea de invitație se trimite sub 

următoarea formă: 
 

 
 

Figura 5.7.14  Cerere pentru invitare unui 

prieten într-un grup  
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Grupurile pot fi de două categorii: grupuri care permit adăugarea oricărui tip de utilizator 

situat într-o anumită zonă și grupuri care permit adăugarea de utilizatori pe bază de invitație. În 

cazul grupurilor bazate pe invitație, fondatorii decid care persoane pot intra în grup trimițându-le 

acestora un GroupInviteIQ. 

Scenariul de comunicare în cazul invitării unui nou membru într-un grup este ilustrat în 

figura 5.7.15: 
 

 
 

Figura 5.7.15  Fluxul de comunicare pentru  

invitarea unui membru 
 

În cazul în care un membru dintr-un anumit grup dorește să părăsească grupul respectiv el 

trebuie să trimită către serviciul de Grouping un GroupLeaveIQ de tipul set în care specifică id-ul 

grupului pe care dorește să-l părăsească, cererea fiind trimisă sub următoarea formă: 
 

 
 

Figura 5.7.16  Cerere de părăsire grup 
 

Scenariul de comunicare în cazul părăsirii unui grup este ilustrat în figura 5.7.17: 
 

 
Figura 5.7.17  Fluxul de comunicare pentru  

                părăsirea unui grup 
 

Un alt aspect important în comunicarea prin IQ-uri este GroupQueryIQ. Acest tip de IQ 

permite căutarea grupurilor după o anumită zonă geografică. Acesta este fără îndoială cel mai des 



  Capitolul 5 

 

  50 

trimis deoarece utilizatorul de fiecare dată când se deplasează pe hartă trebuie să vizualizeze 

grupurile existente. Un GroupQueryIQ este de tipul get și apare sub următoarea formă: 
 

 
 

Figura 5.7.18  Cerere pentru interogarea de grupuri 
 

IQ-ul de tip Result va conține o listă cu toate grupurile aflate pe o anumită arie de acoperire 

geografică. Pentru fiecare grup se specifică id-ul, numele, latitudinea, longitudinea și numărul de 

membrii din interiorul grupului: 
 

 
 

Figura 5.7.19   Răspunsul de la server cu grupurile existente 
 

Scenariul de comunicare în cazul interogării grupurilor de pe server este ilustrat în figura 

5.7.20: 
 

 
 

Figura 5.7.20  Fluxul de comunicare pentru 

                interogarea grupurilor 
 

În cazul în care se dorește ștergerea unui grup, trebuie trimis un DeleteGroupIQ către 

serviciul de Grouping de pe serverul Mobilis. Operația de ștergere poate fi efectuată doar de 

fondatorul grupului respectiv. Dacă un alt membru al grupului dorește să șteargă acel grup atunci 

se va returna un IQ de tip Error cu informația că membrul respectiv nu este fondatorul grupului.  
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DeleteGroupIQ care se trimite spre server este de tipul set, conține id-ul grupului iar cererea este 

trimisă sub următoarea formă: 
 

 
 

Figura 5.7.21  Cerere pentru ștergere grup 
 

Scenariul de comunicare în cazul ștergerii unui grup de pe server este ilustrat în figura 

5.7.22: 
 

 
Figura 5.7.22  Fluxul de comunicare pentru 

                  ștergerea unui grup 
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6 Testare și validare 

Pentru aplicația de față a fost realizată o testare  pentru fiecare dintre funcționalitățile sale. 

În prima fază s-a testat conectarea unui utilizator la un server XMPP. S-au făcut teste 

pentru introducerea de adrese de utilizatori inexistenți, câmpuri goale, sistemul de fiecare dată 

comportându-se corect și realizând conectarea la server-ul XMPP numai în cazul introducerii 

unor date valide. 
 

 
 

Figura 6.1 Setări XMPP  
 

Sever-ul Openfire a fost instalat local iar toate testele aferente sistemului propus au fost 

efectuate local, cu următoarele date: 

- host: 10.0.2.2 

- port: 5222 

- service name: numele domeniului pe care rulează server-ul, în cazul de față este catalin-

pc 

- resource: orice denumire este validă 

- username: username-ul cu care un utilizator este înscris la un server XMPP, în cazul de 

față fiind valide următoarele date: catalin, client1, client2 

- password: parola cu care un utilizator este înscris la un server XMPP, în cazul de față 

fiind valide următoarele date: catalin, client1, client2. 

După ce a fost realizată testarea conectivității la serverul XMPP, s-a realizat testarea în 

cazul comunicării cu server-ul Mobilis. 

Și în cazul acesta s-au făcut teste prin introducerea de adrese inexistente, câmpuri goale, 

sistemul comportându-se corect iar conectarea la server-ul Mobilis realizându-se doar la 

introducerea informației catalin@catalin-pc adresă ce reprezintă JID-ul server-ului Mobilis 

pentru aplicația de față. 
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Figura 6.2    Setări pentru identificare 

MobilisServer 
 

Testarea are ca scop identificarea erorilor de software pentru a putea realiza ulterior fixarea 

și corectarea defectelor care au provocat aceste erori. Informația obținută în urma procesului de 

testare poate fi folosită pentru corectarea și îmbunătățirea procesului pe baza căruia se dezvoltă 

produsul software. 

Baza de date a fost populată cu date de test atât pentru grupuri cât și pentru membri. 

Aplicația a funcționat corect pentru fiecare dintre cele două tipuri de înregistrări selectând corect 

pentru fiecare grup lista lui de membri (figura 6.3 dreapta) și pentru fiecare membru lista lui de 

grupuri (figura 6.3 stânga). Apoi alegând oricare dintre grupurile afișate în lista corespunzătoare 

s-a trecut la un ecran în care s-au afișat detalii despre grupul respectiv, similar afișându-se și 

pentru lista de membrii (figura 6.3 dreapta).   

Pentru fiecare grup selectat, interogând baza de date pot fi afișate detalii referitoare la 

nume, descriere, adresă, distanța de la care un membru se poate înregistra, coordonatele 

geografice, o adresă web, etc. 

În cazul membrilor, interogând baza de date au fost afișate informațiile personale ale 

acestora, informații cum ar fi: numele, adresa, orașul, vârsta, pagina personală. 
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Figura 6.3  

Ecranul cu lista de grupuri (stânga)  

și informațiile și membrii grupului  

ales (dreapta) 
 

În cele din urma s-a testat coerența datelor obținute de pe rețelele sociale Foursquare și 

Facebook Paces. Acest lucru se indică prin faptul că datele despre obiective care apar pe aceste 

rețele sociale trebuie să corespundă cu cele furnizate aplicației de față. Pe lângă testarea coerenței 

datelor au fost testate și pozițiile geografice pentru aceste obiective din aplicație să corespundă cu 

cele înregistrate în rețelele sociale. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.4 Vizualizarea informațiilor de pe  

                             Foursquare 
 

 

Figura 6.5    Vizualizarea informațiilor de pe 

Foursquare din cadrul aplicației 
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În figura 6.4 sunt arătate datele și poziția de pe Foursquare a unui obiectiv important din 

Cluj-Napoca iar în figura 6.5 sunt arătate datele despre același obiectiv din cadrul aplicației 

noastre.    

După cum se poate vedea din figura 6.4 și figura 6.5 datele integrate de pe rețeaua de 

socializare Foursquare în aplicația de față sunt coerente. 

Asemănător cu rețeaua de socializare Foursquare s-au făcut teste de coerență a datelor și 

coordonatelor geografice și pentru rețeaua de socializare Facebook Places. Și în cazul acestei 

rețele sociale, coerența informațiilor a fost garantată. În figura 6.6 sunt arătate datele și poziția de 

pe Facebook Places a unui obiectiv important din Cluj-Napoca iar în figura 6.7 sunt arătate datele 

despre același obiectiv din cadrul aplicației noastre. 
 

 
 

 
 

 

Figura 6.6      Vizualizarea informațiilor 

                   de pe Facebook Places 

 
 

Figura 6.7 Vizualizare informațiilor 

de pe Facebook Places din 

cadrul aplicației 
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7 Manual de instalare și utilizare 

În acest capitol vor fi prezentate unui utilizator potențial scenariile de funcționare ale 

aplicației dezvoltate. Aplicația rulează pe un telefon mobil cu sistem de operare Android cu 

versiunea minimă 2.1 având încorporată și harta de GoogleMap. 

7.1 Pornirea aplicației 

La pornirea aplicației va fi afișat un Splash Screen (figura 7.1.1 stânga) urmând cu afișarea 

unei hărți pe care se indică poziția utilizatorului (figura 7.1.1 dreapta).  În partea dreaptă a figurii 

7.1.1 este prezentat de asemenea elementele de meniu care sunt disponibile pentru a efectua 

diferite activități. 
 

 
 

Figura 7.1.1 Pornirea aplicației 

7.2 Conectarea la server-ul de XMPP 

Prima opțiune pe care trebuie să o facă utilizatorul este să-și efectueze setările XMPP 

pentru a se putea conecta la server-ul XMPP. Pentru a face aceste setări se accesează tab-ul 

XMPP Settings din meniu prin intermediul căruia utilizatorul va fi dus spre un ecran numit MXA 

Manager unde poate efectua toate setările pentru conectarea la server-ul XMPP. 

În partea stângă a figurii 7.2.1 este afișată o listă cu toate setările pe care utilizatorul trebuie 

să le facă pentru conectarea la server-ul XMPP.  Această listă conține următoarele: 

- XMPP host – aici trebuie introdusă adresa IP a hostului pe care rulează server-ul XMPP 

- Host’s port – aici trebuie introdus portul clientului de XMPP acest port fiind 5222 

- XMPP service name – aici trebuie introdus numele domeniului pe care rulează serverul 

XMPP 

- XMPP resource – aici poate fi introdus un nume de resursă în cazul în care clientul 

stabilește mai multe conexiuni la același server XMPP. 

- XMPP username – aici se introduce username-ul cu care clientul este înregistrat la 

server-ul XMPP 
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- XMPP password – aici se introduce parola cu care clientul este înregistrat la server-ul 

XMPP. 

Dacă se selectează din lista de setări XMPP host, utilizatorul va putea completa adresa IP a 

hostului pe care rulează server-ul XMPP (figura 7.2.1 dreapta). 
 

 
 

Figura 7.2.1  Setări XMPP 

7.3 Conectarea la server-ul Mobilis și setările sistemului 

După ce s-a realizat conexiunea la server-ul XMPP utilizatorul trebuie să verifice 

conexiunea la server-ul Mobilis. Pentru a se face această setare se accesează tab-ul Settings 
 

 
Figura 7.3.1  Setările aplicației 
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din meniul principal prin intermediul căruia utilizatorul va fi dus spre un ecran unde este afișată o 

listă cu toate setările ce trebuie făcute în cadrul aplicației (figura 7.3.1 stânga).  

Pentru a realiza conexiunea la server-ul Mobilis, utilizatorul trebuie să acceseze din listă 

opțiunea MobilisServer JID în care trebuie să completeze adresa JID a server-ul Mobilis (figura 

7.3.1 dreapta). După ce a fost introdus acest JID utilizatorul se întoarce la hartă, iar sistemul 

pornește identificarea serviciul de pe server-ul Mobilis. Dacă serviciul a fost identificat cu succes 

atunci utilizatorul este notificat printr-un mesaj corespunzător.  

Tot în lista de setări utilizatorul poate să-și introducă informațiile personale alegând 

opțiunea Personal Information care îl va duce spre un alt ecran în care sunt afișate principalele 

informații care trebuie completate (figura 7.3.2 stânga). Dintre acestea enumerăm: real name, 

age, home town, email address, homepage. 

 

 
 

Figura 7.3.2  Setări informații personale 
 

În cazul în care selectează home town din lista de informații personale, va apărea un dialog 

în care utilizatorul trebuie să completeze orașul din care este (figura 7.3.2 dreapta). 

După completare, aceste informații vor fi salvate de sistem urmând ca pe baza acestor 

informații fiecare utilizator să se poată înregistra în diferite grupuri. 

Printre setările aplicației se mai numără și setările care se pot face asupra rețelelor sociale 

Foursquare și Facebook. Pentru fiecare dintre ele trebuie activate check box-uri pentru a putea fi 

folosite în aplicație. 

Opțiunea Auto-refresh Groups activată indică faptul că de fiecare dacă când ne deplasăm pe 

hartă, server-ul Mobilis va fi interogat iar grupurile vor fi adăugate pe hartă. 

7.4 Vizualizare grupurilor și informațiilor  

După ce s-a realizat conexiunea la server-ul Mobilis, grupurile existente apar pe hartă în 

pozițiile corespunzătoare (figura 7.4.1 stânga). Navigând pe această hartă fiecare grup poate fi 

selectat în vederea obținerii informațiilor. În partea dreaptă a figurii 7.4.1 se poate observa că în 
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momentul în care utilizatorul selectează un anumit grup va apărea un dialog în care este afișat 

numele grupului, coordonatele geografice și numărul de membri existenți în interiorul grupului.  
 

 
 

Figura 7.4.1   Harta grupurilor (stânga) 

                              Selectare informații grup (dreapta)  
 

Pentru a afla mai multe informații despre grupul respectiv utilizatorul poate selecta Details, 

care îl va duce spre un alt ecran în care sunt afișate informațiile mai amănunțite despre grupul 

respectiv. 

 
 

Figura 7.4.2  Afișare informații grup (stânga) 

                     Afisarea meniului de obțiuni din  

                        cadrul grupului (dreapta) 
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Dintre aceste informații enumerăm: description (o scurtă descriere a grupului), address, 

latitude, longitude, radii pentru join (distanța în metri de la care utilizatorul se poate înregistra 

grupului), link (o adresă de Internet a grupului în cazul în care există),  founder (numele 

persoanei care a creat grupul), privacy (indică dacă grupul este deschis pentru oricine sau numai 

pentru persoanele cunoscute), number of members. Toate aceste informații pot fi observate în 

figura 7.4.2 (stânga) în care apare și lista tuturol membrilor înscriși în grup cu numele lor. 

Accesând meniul din interiorul acestui ecran vor apărea următoarele tab-uri (figura 7.4.2 

dreapta): 

-  Back to map: îi oferă posibilitatea utilizatorului să se întoarcă la hartă  

- Refresh: reactualizarea informațiilor în cazul în care acestea au fost modificate între timp  

- Join this group: utilizatorul poate alege această opțiune dacă dorește să se înregistreze 

grupului 

- Group chat: la selectarea acestei opțiuni utilizatorul este direcționat către un alt ecran în 

interiorul căruia poate comunica cu ceilalți membrii din grup. 

7.5 Vizualizarea membrilor din grup și informațiilor  

Când utilizatorul selectează un anumit membru din lista de membri ai grupului se afișează 

un dialog în care este trecută adresa membrului cu care este conectat la server-ul XMPP (figura 

7.5.1 stânga). Pentru a afla mai multe informații despre membrul respectiv, utilizatorul poate 

selecta Details care îl va duce într-un alt ecran în care sunt afișate informațiile mai amănunțite cu 

privire la membrul respectiv. Dintre aceste informații enumerăm: XMPP ID (adresa membrului 

cu care este conectat la server-ul XMPP), Age, Home town, Email, Homepage precum și lista 

tuturol grupurilor create de membrul respectiv. 
 

 
 

Figura 7.5.1  Selectare informații membru (stânga) 

                   Afișare informații membru (dreapta) 
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În figura 7.5.1 (dreapta) se pot observa toate aceste informații precum și tab-urile 

disponibile la accesarea meniului. Tab-urile prezente aici sunt: 

- Back to map: îi oferă posibilitatea utilizatorului să se întoarcă la hartă  

- Refresh: reactualizarea informațiilor în cazul în care acestea au fost modificate între timp  

- Add to roster: prin această opțiune utilizatorul poate adăuga membrul vizitat în lista lui de 

prieteni. Odată ce membrul a fost adăugat în lista de prieteni, el poate fi invitat să se 

înregistreze unor noi grupuri create de utilizator.  

7.6 Crearea de grupuri bazate pe informații proprii 

Pentru a crea un grup nou utilizatorul are două posibilități: fie accesează informațiile despre 

obiective de pe rețelele de socializare, fie își crează grupuri cu informații proprii. Dacă alege 

opțiunea să-și creeze grupuri cu informații proprii, utilizatorul trebuie să selecteze pe hartă locația 

în care dorește să fie poziționat grupul (figura 7.6.1 stânga).  
 

 
 

Figura 7.6.1  Selectare pozitie pentru creare grup (stânga) 

  Fereastră creare grup (dreapta) 

 
 



  Capitolul 7 

 

  62 

Dacă selectează locația grupului îi apare un dialog care indică coordonatele locației 

selectate. Accesând acest dialog se va deschide o nouă fereastră în care utilizatorul trebuie să 

completeze datele referitoare la grupul creat (figura 7.6.1 dreapta).   

Pentru a crea un grup trebuie introduse următoarele date:  

- Group name – denumirea grupului 

-  Description – o scurtă descriere a grupului 

- Address – adresa grupului 

- Join radius - distanța exprimată în metri de la care utilizatorul se poate înregistra în grup 

-  Start date - data de la care grupul este funcțional  

- End date - data până la care grupul este funcțional  

- Start join date - data de la care utilizatorii aplicației pot începe să se înregistreze în grup 

-  End join data - data până la care utilizatorii aplicației pot să se înscrie în grup  

- Privacy – aici pot fi selectate două opțiuni pentru a stabili care sunt privilegiile grupului. 

Prima opțiune care poate fi selectată este Open for everybody – prin care orice utilizator 

din apropiere se poate înregistra în grup iar a doua opțiune este Only invited people can 

join – prin care doar persoanele invitate se pot înregistra în grup 

- Link – o adresă de Internet pentru grupul respectiv 

După ce au fost completate toate aceste date se apasă butonul Create prin care datele 

introduse vor fi salvate. Dacă grupul a fost creat cu succes se afișează un mesaj corespunzător iar 

utilizatorul va fi redirecționat către hartă unde se va afișa o nouă pictogramă în poziția grupului 

nou creat. 

7.7 Accesarea rețelelor sociale Foursquare și Facebook Places și crearea 

grupurilor  

La selectarea tab-ului Layers din meniul principal se deschide o fereastră cu 3 opțiuni: 

Satellite, Foursquare și Facebook ilustrate în figura 7.7.1 (stânga). Prin selectarea opțiunii 

Satellite se va putea vizualiza hartă în formă satelitală (figura 7.7.1 dreapta). 
 

 
Figura 7.7.1  Obțiuni vizualizare hartă (stânga) 

Harta satelitală (dreapta) 
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Opțiunile Foursquare și Facebook sunt folosite pentru accesarea informațiilor de pe aceste 

rețele sociale. Informațiile solicitate se referă la diferitele obiective dintr-un oraș și vor apărea pe 

hartă în pozițiile corespunzătoare (figura 7.7.2).  
 

 
 

Figura 7.7.2  Vizualizare obiective de pe  

                      rețele sociale mobile 
 

Dacă utilizatorul selectează un obiectiv de pe Foursquare sau Facebook Places se va afișa 

un dialog care va conține informații despre nume, categorie, latitudine, longitudine și  adresă 

(figurile 7.7.3 și 7.7.4 stânga).  
 

 
Figura 7.7.3  Creare grup cu datele de pe Foursquare 
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Pe baza acestor informații utilizatorul are posibilitatea să creeze grupuri prin selectarea 

butonului Create Group here din dialogul afișat. Odată ce a fost apăsat acest buton utilizatorul va 

fi direcționat către fereastra de creare grup care va conține deja completate câmpurile cu 

informațiile obținute de la rețelele sociale (figurile 7.7.3 și 7.7.4 dreapta). 
 

 
Figura 7.7.4  Creare grup cu datele de pe Facebook Placces 

7.8 Afișarea listelor de prieteni și de grupuri pentru un utilizator 

Selectarea tab-ulu My Friends din meniul principal îi oferă posibilitatea utilizatorului să-și  
 

 
Figura 7.8.1  Afișare listă de prieteni (stânga) 

                       Afișare listă de grupuri (dreapta) 
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vizualizeze lista de prieteni (figura 7.8.1 stânga), acei prieteni care au fost adăugați prin opțiunea 

Add to roster din ecranul de vizualizare a informațiilor despre un anumit membru. 

Tab-ul My Groups oferă posibilitatea utilizatorului să-și vizualizeze lista cu toate grupurile 

create de el (figura 7.8.1 dreapta). 

7.9 Operații asupra grupurilor 

Când se selectează un anumit grup din lista de grupuri va apărea o listă de opțiuni ce pot fi 

efectuate asupra grupului respectiv: View Details (afișarea informațiilor despre grup), Invite a 

friend (pot fi invitați prietenii arătați în figura 7.8.1 stânga să se alăture grupului), Group chat 

(posibilitatea de a comunica cu ceilalți membri), leave group (deconectarea de la grup), update 

group, delete group (figura 7.9.1 stânga). În figura 7.9.1 (dreapta) este ilustrată operația de 

invitare a unui prieten în grup. Se selectează opțiunea Invite a friend după care va apărea o listă 

cu persoanele care pot fi invitate. 

 

 
 

Figura 7.9.1 Operații efectuate asupra grupurilor 

7.10 Comunicarea în grup 

Dacă utilizatorul selectează Group chat va fi direcționat către o altă fereastră (un chat 

room) în care are posibilitatea să vorbească cu toți ceilalți membrii ai grupului (figura 7.10.1). 

Comunicare nu este 1-la-1 ci de 1-la-n, în momentul când utilizatorul trimite un mesaj, el este 

interceptat de către toate celelate persoane aflate online. 
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Figura 7.10.1   Comunicare prin chat 
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8 Concluzii 

În acest capitol vor fi prezentate concluziile dezvoltării acestei lucrări. În prima parte va fi 

prezentat un rezumat al realizărilor care au dus la construcția proiectului, urmând apoi o analiză a 

rezultatelor obținute iar în final vor fi prezentate o serie de dezvoltări și îmbunătățiri ulterioare. 

8.1 Realizări 

Sistemul implementat în această lucrare de diplomă prezintă capabilitățile de creare și 

localizare a grupurilor bazate pe rețelele sociale mobile. Printr-o interfață prietenoasă se dorește 

ca aceasta să fie un instrument puternic pentru un utilizator al unui dispozitiv mobil cu sistemul 

de operare Android. S-a reușit implementarea cerințelor enunțate inițial în secțiunea 4.3.1. 

Sistemul este capabil să afișeze pe o hartă toate grupurile existente într-o anumită zonă,  se ajută 

de rețelele sociale mobile Foursquare și Facebook Places pentru obținerea de informații și 

permite utilizatorului să gestioneze grupurile respective. În zonele în care aceste rețele sociale au 

o acoperire mare formarea de grupuri este la un potențial ridicat. 

Sistemul poate fi folosit de pe telefoanele mobile unde poate fi rulată oricând și de oriunde, 

singura condiție fiind accesul la Internet și conectarea utilizatorului la un server de XMPP.  

Această aplicație s-a dovedit a fi foarte utilă adresându-se în special persoanelor sociabile, 

dornice să cunoască cât mai multe locuri, să-și facă cât mai mulți prieteni cu care să poată 

comunica. Ea va reprezenta de asemenea și un mod prin care utilizatorii să se poată obișnui cu 

noua tehnologie, putând fi folosită ca o sursă de informare pentru tot ceea ce există și apare nou 

într-un oraș. 

8.2 Rezultate obținute 

În prezent funcțiile aplicației sunt destul de reduse, prezentând doar o mică parte din 

funcționalitățile care ar putea fi implementate pentru domeniul ales, dar chiar și așa ea poate fi 

folosită cu succes de persoanele interesate. 

Prin intermediul aplicației un utilizator poate să se conecteze la un server XMPP dispunând 

de un cont la acel server, după care poate să navigheze pe o hartă în care poate vizualiza grupuri 

sau accesa locații de pe rețelele Foursquare și Facebook Places. Aceste rețele de socializare oferă 

informații care pot fi folosite ca model pentru definirea de noi grupuri. 

Prin selectarea unui grup de pe hartă se oferă informații atât despre el cât și despre membrii 

din interiorul lui. Dacă aceste informații corespund cu interesele utilizatorului atunci el poate 

alege să se înregistreze în grup putând astfel discuta cu membrii grupului. Unele grupuri dispun 

de anumite privilegii permițând doar anumitor persoane să se înregistreze caz în care utilizatorul 

trebuie să primească o invitație pentru a se putea înregistra în grup. 

8.3 Dezvoltări și îmbunătățiri ulterioare 

Printre funcționalitățile suplimentare care ar putea conduce la îmbunătățirea sistemului 

putem enumera următoarele: 

- adăugarea unei noi fucționalități prin care fiecare grup să dispună de o structură de  date 

(Repository) în care pot fi depozitate documente, imagini, melodii etc. iar fiecare 

membru al grupului să aibă acces la aceste informații și să le poată descărca pe 

telefonul mobil. Astfel, baza de date a sistemului va fi extinsă cu tabele adiționale 

pentru păstrarea acestor informații. Această dezvoltare a sistemului poate fi realizată fie 

printr-o implementare proprie fie prin integrarea aplicației MobilisMedia. 
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- posibilitatea de transfer de informații direct între membrii grupului (peer-to-peer) fără a fi 

nevoie de existența unui Repository central. 

- posibilitatea de integrare în sistem a altor rețele sociale mobile bazate pe locație cum ar fi 

Twitter, GyPSii, Plazes, GoogleLatitude, iPling, etc., pentru a putea integra in sistem 

alte grupuri bazate pe aceste rețele sociale. 

- păstrarea unei arhive cu toate persoanele care au fost înregistrate la un grup, dar care între 

timp au părăsit grupul respectiv, oferindu-i astfel utilizatorului posibilitatea de a analiza 

mai mult dacă să se înregistreze sau nu în acel grup. 
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Anexa 1. Acronime 

 

XMPP – Extensible Messaging and Presence Protocol 

 

GPS – Global Positioning System 

 

JID – Jabber ID 

 

XML – Extensible Markup Language 

 

IETF – Internet Engeneering Task Forte 

 

TCP – Transmission Control Protocol 

 

IQ – Info Query 

 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol  

 

IRC – Internet Relay Chat 

 

MUC – Multi User Chat 

 

MXA – Mobilis XMPP for Android 

 

JSON – JavaScript Object Notation 

 

RFC – Request for Comments 

 

XEP – XMPP Extension Protocols 
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