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zprávy s více přílohami. Přílohy odchozích zpráv (zvuky, obrázky a malé video) je možné 
načítat ze souborového systému příslušného telefonu, stejně jako přílohy příchozích zpráv, 
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1 Úvod  

1.1 MujMail projekt 

MujMail je opensource projekt, který běží již od roku 2003 a podílelo se na něm 
s větší či menší měrou několik vývojářů. Od začátku to byli Mgr. Pavel Machek, který tento 
projekt zahájil a několik let vedl, a Petr Špátka. Později byl projekt zadán jako ročníkový 
projekt studentu MFF UK Martinu Štefanovi, který zahájil zásadnější přeměnu programu. 
Kvůli poměrně rozsáhlému zadání celé práce se do projektu přidal další student MFF Nguyen 
Son Tung a společně navrhli nový design i nová řešení základních principů fungování, 
stahování a odesílání pošty. Po dokončení ročníkového projektu, který doznal malého úspěchu 
v podobě ocenění „Tip redakce časopisu Mobility“, oba studenti již samostatně pokračovali 
v rozšíření na Bakalářskou práci.  

Jedním zadáním byla implementace IMAP4 protokolu a ponecháním soketového 
připojení a druhým komunikace aplikace s emailovými servery přes HTTP proxy server a 
rozšíření o načítání souborů ze systému souborů přístroje. Původní idea byla taková, že obě 
„vývojové větve“ budou spolu kompatibilní, a tudíž posléze spojitelné do jedné aplikace. Po 
podrobnějších úvahách se ale ukázalo, že je tato myšlenka nerealizovatelná, protože princip 
fungování aplikace s HTTP je natolik odlišný od původní verze se soketovým připojením, že 
by následná integrace nebyla možná. Neznamená to ovšem, že by implementace IMAP4 
protokolu do verze s HTTP proxy serverem byla nemožná, ba naopak do tohoto MujMailu lze 
IMAP4 začlenit implementací třech metod. 

Cílem této Bakalářské práce je naprogramovat emailový klient, který bude fungovat na 
mobilním zařízení s minimálními hardwarovými zdroji (MIDP 1.0), a který podporuje 
platformu J2ME. Zásadním rozdílem oproti předchozí verzi bude, objem přenesených dat, 
který se u programu výrazně sníží. Výhodou také bude fakt, že veškeré operace s emailovou 
schránkou budou uskutečněny výměnou pouhých dvou paketů - jeden od klienta k servletu a 
druhý s odpovědí od servletu ke klientovi. Nová verze MujMailu rovněž umožní dekódovat 
kromě předchozích znakových sad UTF-8, ISO-8895-1, ISO-8895-2 a WINDOWS-1250, 
většinu ostatních znakových sad, které jsou součástí virtuálního stroje J2ME, například 
WINDOWS-1252 a další. Možnost ukládat a přikládat multimediální přílohy k emailům, 
může být výhodnější oproti posílání multimediálních zpráv MMS. Hlavním cílem této práce 
ale zůstává minimalizovat objem přenesených a tím i peněz, které za ně uživatel zaplatí. 
 

1.2 Organizace textu 

V následujícím textu budou v kapitola 2 stručně popisány technologie použité  
v aplikaci: J2ME platforma, Klient / Server komunikace, Proxy server, Java Servlet, POP3 a 
SMTP protokoly. Ve třetí kapitole bude několika odstavci zmíněna instalace klientské 
aplikace, a také návod na ovládání a snadné použití aplikace. V následující kapitole budou 
rozebrány nejdůležitější moduly (třídy) aplikace z pohledu programátora. Nedílnou částí pro 
případné programátory, kteří by chtěli projekt dále rozvíjet, je odstavec věnovaný zamítnutým 
řešením dílčích úloh. Pátá kapitola bude zaměřena na srovnání MujMailu s některými 
současnými mobilními emailovými klienty. V závěrečné šesté kapitole bude zhodnoceno, jak 
se podařilo naplnit cíle této práce a také to, jak by bylo možné projekt zlepšit a rozšířit.  
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2 Použité technologie 

V následující kapitole se budu věnovat popisu fungování technologií, které MujMail 
využívá. Nejedná se však o kompletní dokumentaci a podrobný popis, nýbrž o seznámení 
s pojmy a technologiemi, jenž jsou v následujícím textu zmíněny. 
     

2.1 Vývojová platforma Java 2 Micro Edition 

Java 2 Micro Edition (zkráceně J2ME) je produkt společnosti Sun Microsystems 
sloužící pro vývoj mobilních aplikací. Zjednodušeně řečeno se jedná o jakousi podmnožinu 
Java 2 Secondary Edition. Výhodou přístroje, který J2ME podporuje je fakt, že v něm mohou 
být instalovány nejrůznější aplikace, které mohou výrazně rozšířit jeho funkčnost. Těmto 
aplikacím se souhrnně říká MIDlety. Mezi nejčastější příklady MIDletů patří kalkulačky, java 
hry, FTP, ICQ a emailoví klienti, internetové prohlížeče nebo antivirové programy. 
V současné době stále častěji pronikají MIDlety do sféry obchodní a to buď v podobě 
programů umožňující komunikaci klienta s obchodníkem (GSM banking, nakupovaní přes 
internet), nebo jako placený software. 

V součastné době na vývoji J2ME spolupracuje mnoho výrobců mobilních telefonů, 
společností vyvíjejících software a dalších expertů z oblasti informačních technologií. Všichni 
tito účastníci se společně domlouvají na základních požadavcích a vlastnostech, které by 
J2ME měla zahrnovat a vytvářejí tzv. Java komunitu (Java Community). Celý tento proces 
vývoje je nazýván Java Community Process (JCP). JCP tak dovoluje IT expertů i široké 
veřejnosti, zapojit se do vývoje nových verzí J2ME a jejich následné standardizace. 
Výsledkem tohoto diskusně-vývojového procesu jsou vydávané normy, kterým se říká Java 
Specification Requests (JSR). Jedná se o normy, jichž by se měly držet zejména výrobci 
mobilních přístrojů, které J2ME technologii podporují. Díky JCP je možné relativně pružně 
reagovat na dynamický vývoj v oblasti hardwaru mobilních zařízení i na rostoucí nároky 
uživatelů.  
 
 

2.1.1 Konfigurace CDC a CLDC 

V současné době existuje široké spektrum mobilních zařízení, které se navzájem 
podstatně liší v hardwarovém vybavení, softwarovém vybavení, nebo v operačním systému. 
Vývojáři J2ME platformy si byly této velké rozmanitosti vědomi, a proto zavedli jakési 
kategorie hardwarových konfigurací přístrojů s podobnými vlastnostmi. V těchto kategoriích 
jsou popsány minimální hardwarové parametry, kterými daný přístroj zaručeně disponuje. 
Pokud vývojář tedy píše program pro danou konfiguraci, pak se může na specifikované zdroje 
spolehnout, i když bohužel jak někdy praxe ukazuje, i z tohoto pravidla existují výjimky. 
Podle hardwarové konfigurace se rozdělují zařízení na dvě kategorie Connected Device 
Configuration (CDC) a Connected Limited Device Configuration (CLDC). 
 
a) Základní charakteristiky konfigurace Connected Device Configuration (CDC): 

Konfigurace CDC popisuje výkonnější zařízení, která jsou občas, nebo trvale připojena 
k síti. Mezi CDC zařízení patří např.: GPS navigace do automobilu, televize a mnoho 
dalších. 
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Minimální parametry: 
� 32-bitový procesor 
� Omezení operační paměti RAM na 2MB RAM 
� Virtuální stroj Java 2 VM - je podobný J2SE 

 
 
b) Základní charakteristiky konfigurace Connceted Device Limited Configuration 

(CDLC):  
Zařízení s konfigurací CDLC mají nižší požadované parametry než přístroje s konfigurací 
CDC. Do této kategorie spadá většina současných mobilních telefonů, PDA zařízení, 
pagery a mnoho dalších.  

 
Minimální parametry: 

� 16-bitový procesor 
� Omezení operační paměti RAM na 160 – 520kB.  
� Omezená výdrž baterie. 
� Omezení velikosti displeje na 96 x 54 pixel 
� Poměr stran pixelů je přibližně 1:1. 
� Barevná hloubka je 1bit - jedná se tedy o černobílý display. 
� Bezdrátové připojení k síti se šířkou pásma 9600 b/s 

 
 

2.1.2 Profily MIDP: 

Kromě hardwarových konfigurací jsou pro J2ME zařízení definovány tzv. Mobile 
Information Device Profile (MIDP), což je další skupina norem, které popisují softwarové 
API  zařízení. MIDP jsou vydávána v tzv. JSR standardech a týkají se pouze zařízení 
s omezenou konfigurací CDLC. V současné době existují tři profily MIDP 1.0, MIDP 2.0 a 
MIDP 3.0, z nichž výrobci dnes nejčastěji využívanou je profil MIDP 2.0. Jednotlivé profily 
se podstatně liší v počtu balíčků tříd, které zahrnují. Proto je před vývojem programů důležité 
si dobře rozmyslet, jaký profil, a tedy vlastně sadu aplikačních rozhraní (API), použít. Čím 
vyšší profil, tím jsou sice větší možnosti aplikace, ale na druhou stranu méně zařízení jí bude 
moci používat. Z prezentace Sang Shina vyplývá, že v roce  
2005 stále 50 procent všech mobilních zařízení používalo aplikační rozhraní MIDP 1.0. 
 

2.1.2.1 MIDP 1.0 
Tento profil je popsán ve standartu JSR 38 a mimo upřesnění požadavků na hardware 

mobilního zařízení popisuje java balíčky s jednotlivými konstantami,  
rozhraními a třídami. 
 

� V balíčku javax.microedition.lcdui jsou základní grafické komponenty, které mohou 
být zobrazeny na displeji. Tento balíček ovšem neobsahuje žádnou metodu k přístupu 
k pixelům obrázků, a tudíž kromě pouhého vykreslení nelze obrázek například otočit, 
či změnit velikost.   

 
� V balíčku javax.microedition.rms jsou popsány možnosti ukládání persistentních dat 

do paměti mobilního přístroje pomocí databázové systému Record Mangement System 
(RMS). Jiná možnost trvalého uložení dat v MIDP 1.0 neexistuje. 
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� V balíčku javax.microedition.io jsou popsány omezení pro I/O operace v mobilním 
přístroji. Jedním z hlavních je absence soketového připojení, což je spojované, 
spolehlivé připojení nad TCP protokolem. MIDP 1.0 Podporuje pouze nespojované 
spojení se vzdáleným serverem přes HTTP protokol. Profil MIDP 1.0 nepodporuje 
žádné možnosti šifrování a dešifrování dat. 

 
� V balíčku javax.microedition.midlet jsou popsány způsoby, jak řešit zpracování 

událostí typu zmáčknutí tlačítka, nebo náhlého příchozího hovoru při současném běhu 
nějaké aplikace.  

 
 Profil MIDP 1.0 nepodporuje načítání a přehrávání audio souborů. 
     
 

2.1.2.2 MIDP 2.0  
Tento profil je popsán ve standartu JSR 118 a rozšiřuje aplikační rozhraní profilu 

MIDP 1.0 a je s nimi plně kompatibilní. Cílem tohoto profilu je opět poskytnout aplikační 
rozhraní pro technologicky pokročilejší přístroje spadající stále do kategorie CDLC.  
 

� V balíčku javax.microedition.io přibily rozšíření pro šifrovaný HTTPS a je zde rovněž 
podpora pro zabezpečenou práci po síti. Velmi podstatnou změnou je také možnost 
síťového připojení  přes sokety a datagramy. 

 
� V balíčku javax.microedition.lcdui přibylo oproti předchozí verzi mnoho nových 

grafických komponent a také se rozšířila jejich využitelnost a možnost rozmístění na 
displeji, u kterého se předpokládá, že bude mít větší rozměry, než je požadovaných 96 
X 54 pixelů. 

 
� V balíčku javax.microedition.io - jsou základní třídy pro IO operace. 

 
� Součástí MIDP 2.0 je také základní zvukové API.  

 
    

2.1.2.3 MIDP 3.0  
Profil MIDP 3.0 je stále ve vývoji, a proto ještě nebyla publikována finální verze. 

 
 

2.1.2.4 Volitelné JSR balíčky 
Jedná se o doplňující API pro mobilní přístroje, které nejsou součástí předchozích standardů.  

� File Connection package obsahuje možnost připojení k souborovému systému přístroje. 
� J2ME Webové služby 1.0 
� Mobile 3D Graphical Optional Package 1.0 
� Mobile Media API 1.0 obsahuje rozhraní pro načítání a přehrávání zvukových a 

obrazových formátů. 
� a další. 
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2.2 Klient / Server komunikace: 

Klient/Server je síťový model založený na dvou komunikujících protistranách klient a 
server. Obě strany spolu komunikují podle dohodnutých pravidel, kterým se říká protokol. 
První fází je navázání spojení, kdy klient vyšle požadavek Principem této spojované, 
spolehlivé komunikace je neustálá výměna požadavků a odpovědí na ně. Tento model se 
proto někdy nazývá Request/Responce, nebo také Challenge/Responce.  

Klient je aplikace, která je původcem odesílání požadavků směrem k serveru. Často je 
klientská aplikace obsluhována uživatelem, který prostřednictvím příkazové řádky, nebo 
grafického rozhraní ovlivňuje obsah odesílaných paketů. Po odeslání se aplikace přepne do 
režimu čekání na odpověď ze serveru. Jakmile se odpověď dostaví, klient požadavek zpracuje. 
Na cestě mezi severem a klientem může nastat nějaká chyba, nebo dokonce přerušení spojení, 
což by způsobilo zablokování čekající klientské aplikace. Kvůli tom se zavádí tzv. timeout 
limit, což je časový limit, po jehož uplynutí se přeruší čekání na odezvu ze serveru, a tím se 
klientská aplikace odblokuje a pokračuje v běhu dál.  

Server je aplikace, která je v pasivním režimu a čeká dokud neobdrží požadavek od 
klienta. Jakmile se požadavek objeví, server požadavek zpracuje a zašle  
odpověď zpět. Typicky server obsluhuje více požadavků zároveň. Je proto vhodné kvůli 
zvýšení časové i paměťové efektivity, aby server aplikace zpracovávala požadavky ve více 
vláknech - tzv. multitasking. Efektivita multitaskingu je ještě důležitější na serverových 
počítačích, které mají vícejádrovou výpočetní jednotku. Potom je totiž možné, aby každé 
jádro CPU zpracovávalo jeden požadavek paralelně s ostatními. 
 
 

2.3 Proxy server 

V některých případech je vhodné pro zvýšení efektivity Klient/Server modelu přidat 
jakýsi mezičlánek, kterému se říká proxy server. Proxy server je aplikace, která přejímá a 
zpracovává požadavky od klienta a předává je dál k požadovanému serveru. Funguje tedy 
částečně jako server a částečně jako klient. Výhodou Proxy serveru je fakt, že může 
modifikovat zasílaná data a tak někdy podstatným způsobem snížit objem a tedy i rychlost 
přenesených dat. Proxy server může také sloužit jako úložiště dat, nebo přístupový bod 
k databázím. Nevýhodou je pak naopak snížení rychlosti přenesených dat kvůli tomu, že 
proxy server provádí nad jednotlivými pakety nějaké operace. Některé proxy servery data 
nijak nemodifikují, ale pouze je předávají dál. Těmto serverům se říká brány. 
 

2.4 Java servlet 

Java servlet je technologie, kterou vyvinula společnost Sun Microsystems jako nástroj 
pro rozšíření a zlepšení fungování web serverů. Servlety mají totiž fungovat na podobném 
principu jako CGI skripty, jejichž hlavním využitím je programování dynamických WWW 
stránek. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o typ java aplikace, je servlet na platformě nezávislý, 
což dává volné ruce programátorovi při volbě web serveru. Pro spuštění servletu na web 
serveru je ovšem nutné mít nainstalovaný modul, který by daný servlet vykonával. Například 
pro známý webserver Appache se tento modul nazývá Tomcat. Appache ovšem není jediný 
webserver, který servlety může spouštět. Většina dalších serverů jako je Java Web Server 
nebo Microsoft Web Server technologii servletů také podporují. A jak vlastně servlety fungují, 
popisuje následující obrázek. 
 
 

 
 

[2] Schéma fungování Java Servletu. 
 

V dnešní době jsou servlety hojně používány a to zejména pro tvorbu interaktivních 
web aplikací. V projektu MujMail servlet slouží jako prostředník mezi klientem, který s ním 
navazuje HTTP spojení a POP nebo SMTP serverem, se kterým navazuje soketové připojení 
pro příjem a odesílání emailů. 
 
 

2.5 TCP protokol 

TCP (Transmission Control Protocol) je jeden ze základních protokolů rodiny 
protokolů TCP/IP. TCP zajišťuje pro ostatní protokoly spojovaný a spolehlivý přenos dat. 
Služeb TCP protokolu využívá mnoho dalších aplikačních protokolů jako jsou například 
SMTP, FTP, POP3, IMAP4, Telnet a další. Kvůli velké režii při zajištění spolehlivosti není 
TCP protokol příliš vhodný pro audio nebo video konference a jiné interaktivní multimediální 
přenosy dat. 
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2.6 Protokol POP3  

POP3 (Post Office Protocol) je protokol určený ke stahování a mazání nepřečtených 
emailů z emailové schránky, nebo pouze zobrazování jejího stavu (počet nepřečtených emailů, 
apod.) pomocí spolehlivého obousměrného TCP kanálu. Ve většině případů čeká POP3 server 
na portu 110, ale není to nutností. Výhodou tohoto protokolu je poměrně stručná příkazová 
sada. Pokud by ovšem uživatel chtěl vykonávat pokročilejší operace nad emailovou 
schránkou (např.: správa více adresářů, pokročilejší načítání emailů s více přílohami apod.), 
tak musí použít mnohem sofistikovanější protokol IMAP4. Tím se ale v následujícím textu 
zabývat nebudu. 

Příkazy POP3 protokolu se skládají z klíčových slov, které jsou někdy následovány 
argumenty. Přitom nezáleží na tom, jestli je příkaz napsán velkými, nebo malými písmeny. 
Všechny příkazy musí být ukončeny znaky \015\012 tedy CRLF. Odpovědí zaslané serverem 
mají pevný formát a dělí se na dvě skupiny. V případě, že server úspěšně provede příkaz, tak 
odpověď začíná řetězcem +OK. V opačném případě začíná znaky -ERR. Za úvodní sekvenci 
následuje libovolné hlášení, která není nijak specifikovaná v POP3 normě. Celý příkaz je 
zakončen posloupností znaků CRLF a může obsahovat maximálně 512 znaků v jednom řádku. 
Některé příkazy mohou vyvolat víceřádkové odpovědi. Pro ně platí stejná pravidla jako pro 
příkazy jednořádkové. Rozdíl je pouze v ukončovací sekvenci znaků „CRLF.CRLF“, dle 
které se pozná konec příslušné odpovědi. POP3 protokol patří do skupiny tzv. stavových 
protokolů. To znamená, že v průběhu komunikace mezi serverem a klientem se v závislosti na 
odeslaných příkazech mění stav.  

U POP3 protokolu se rozlišují tři stavy. Jakmile je navázáno TCP spojení a POP3 
server pošle uvítací zprávu, relace je ve stavu AUTORIZACE. V tomto stavu se musí klient 
(uživatel) autorizovat. Po úspěšné autorizaci se komunikace přepne do TRANSAKČNÍHO 
stavu, ve kterém klient může stahovat, zobrazovat a mazat zprávy z emailové schránky. 
Transakční stav trvá, až do té doby, než klient zašle příkaz QUIT (viz níže), který přepne 
POP3 komunikace do posledního tzv. UPDATE stavu, ve kterém server uvolní veškeré zdroje 
této relace a zašle klientovi ukončovací zprávu a TCP spojení je následně ukončeno. 
 

Příklad příkazu LIST (viz níže) s víceřádkovou odpovědí. První údaj je jednoznačný 
identifikátor zprávy relace inkrementovaný od jedničky do počtu zpráv ve schránce. Druhý 
parametr je velikost zprávy v bytech. POZOR: identifikátor zprávy relace není jednotlivým 
zrávám napevno přiřazen, ale může se lišit dokonce i ve dvou po sobě jdoucích POP3 
příkazech:  
 

LIST 
+OK list follows 
1 4679 
2 68sd79 
3 6229 
4 3091 
5 7297 
6 4214 
. 

 

2.6.1 Seznam některých POP3 příkazů a jejich stručný popis: 

� USER - přihlásí uživatele emailové schránky    uživatelské jméno +OK/-ERR  
� PASS - ověří heslo patřící uživateli při autorizaci. Po něm se spojení přepne do 

transakčního stavu.  
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� APOP - alternativní přístup pro autorizaci uživatele. 
� STAT - vypíše počet nepřečtených emailů ve schránce a jejich velikost v bytech. 
� LIST - má dvě varianty. Pokud se příkaz použije bez parametru, tak vypíše seznam 

dvojic, kde první položkou je identifikátor zprávy a druhou je jeho velikost v bytech. 
Seznam je zakončen tečkou. V případě, že se příkaz použije s parametrem 
(identifikátor zprávy), tak  

� UIDL - má opět dvě varianty. Jednu bezparametrickou a druhou parametrickou. První  
� RETR - zobrazí jednu celou zprávu 
� TOP - zobrazí hlavičku a prvních X řádků těla zprávy, kde X je parametr příkazu.  
� DELE - smaže jednu zprávu 
� NOOP - zobrazí informaci o aktuálnosti TCP spojení 
� QUIT  - ukončí spojení se serverem. Po něm se spojení přepne do stavu update. 

     
       

2.7 SMTP protokol 

Stejně jako u POP3 protokolu je pro použití SMTP protokolu nezbytné navázání 
spolehlivého TCP kanálu mezi dvěma stranami - klientem (odesílatelem) a serverem 
(příjemcem). Hlavním úkolem SMTP protokolu je odesílání emailů prostřednictvím sítě od 
odesílatele k příjemci. Celý tento proces funguje zjednodušeně následovně. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o kanál spojovaný a spolehlivý, je nutné před samotnou výměnou dat navázat 
spojení. Při navazování spojení odesílatel pošle úvodní zprávu s informacemi o klientovi na 
SMTP server, ten mu zpět pošle potvrzení. Pokud se vše zdařilo, tak v onom potvrzení je 
zpráva o úspěšném navázání spojení, v opačném případě se klient dozví zprávu o neúspěšném 
navázání spojení a také popis příčiny chyby. V případě úspěchu je následujícím krokem 
autorizace odesílatele, která ovšem není nutná u všech SMTP serverů. Po autorizaci je možné 
přistoupit k samotnému odesílání emailu. SMTP serveru se v příkazu MAIL FROM zašle 
emailová adresa odesílatele. Opakováním příkazu RCPT TO se dále serveru pošlou emailové 
adresy všech příjemců. Jakmile server odsouhlasí správnost všech adres odpovědí 
s příslušným číselným k´dem, tak se může odeslat vlastní hlavička a tělo emailu zakončené 
sekvencí znaků "CRLF.CRLF". Řádky hlavičky a těla emailu musí být odděleny dvojicí 
znaků "CRLF" a jejich délka nesmí přesáhnout 1000 znaků. 
 

2.7.1.1 Seznam několika základních SMTP příkazů: 
� APOP  příkaz slouží k autorizaci uživatele u SMTP serveru. Parametrem je dvojice 

uživatelské jméno a heslo zakódované v kódovacím systému Base64. 
� MAIL FROM specifikuje adresu odesílatele 
� * RCPT TO   specifikuje adresy příjemců 
� DATA  slouží k sestavení a odeslání emailové zprávy všem příjemcům. 
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3 Uživatelská dokumentace 

3.1 Instalace klienta 

Předtím než instalujete MujMail do vašeho mobilního telefonu, ujistěte se prosím, že 
váš přístroj podporuje Java Micro Edition MIDP 1.0 nebo vyšší. Tuto informaci zjistíte 
v uživatelské příručce vašeho mobilního telefonu nebo kontaktujte technickou podporu 
výrobce/dodavatele vašeho mobilního telefonu. Tyto informace bývají rovněž uveřejněné na 
internetových stránkách výrobců mobilních telefonů a uvedené v přehledu parametrů 
jednotlivých typů telefonů. Je několik způsobů jak nainstalovat aplikaci MujMail do 
mobilního telefonu. Instalaci můžete provést z vašeho počítače pomocí připojení Bluetooth 
nebo datovým kabelem.  

K instalaci aplikace pomocí datového kabelu je zapotřebí jednak originální kabel 
dodávaný výrobcem mobilního přístroje a také speciální software. Například u společnosti 
Nokia existuje celý komplex programů pro OS Windows XP a další (Nokia PC Suite 6.0) 
sloužící jako podpora pro komunikaci mobilu s počítačem.  Spuštěním tohoto programu se 
zobrazí hlavní menu, ve kterém jsou ikony s jednotlivými programy a službami. Dále je nutné 
připojit kabelem mobilní zařízení s počítačem. Pokud je vše v pořádku, tak by se měla na 
obrazovce objevit ikona s připojeným mobilním telefonem a hlášení o navázání spojení. 
Pokud se spojení nezdaří, tak je problém nejlépe konzultovat s návodem na použití 
příslušného mobilního přístroje, nebo servisní podporou. Je-li tedy přístroj připojen, stačí 
spustit program Instalovat aplikaci, v příslušném dialogovém okně najít adresář, který obsahuj 
příslušné JAD a JAR soubory a instalaci softwaru spustit. 

Rovněž je možné provést stažení programu MujMail přímo do našeho mobilního 
telefonu pomocí OTA (over the air) - v prohlížeči webových (wapových) stránek, který je 
instalován ve vašem mobilním telefonu, zadejte adresu www.mujmal.xf.cz/MujMail.jad . Po 
vytvoření připojení mezi vaším mobilním telefonem a naším serverem provádějte instalaci 
podle pokynů na displeji vašeho mobilního telefonu. Při použití instalace pomocí OTA 
zaplatíte vašemu mobilnímu operátorovi příslušnou cenu dle vašeho tarifu za stažená data. 

 

3.2 Ovládání aplikace, menu a základní vlastnosti 

 
 

Hlavní menu se záložkou accounts. 
 

 
 

Hlavní menu s výpisem složek 
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3.2.1 Nastavení účtů: 

Po spuštění programu je zobrazeno pět záložek (menu) v horní části displeje vašeho 
mobilního telefonu. Každá záložka má svoje číslo, které se objeví na 2 sekundy po stisku 
klávesy * na vašem mobilním telefonu, a obsahuje menu, jehož popis je v příslušné kapitole 
tohoto návodu. Každá záložka je označena ikonou, která charakterizuje funkci příslušné 
záložky.  

Po instalaci programu MujMail je nejdříve nutné nastavit v tomto programu váš 
emailový účet. V záložce Accounts (Účty č.4) vyplňte požadované informace. Pokud tyto 
informace neznáte, můžete je získat od provozovatele vašeho emailového účtu, nebo od 
poskytovatele datových služeb. 

 

3.2.1.1 Položky ve formuláři pro nastavení účtů: 
� Active: Pokud si uživatel přeje, aby tento účet byl použit při stahování emailů ze 

serveru, na kterém jsou tyto emaily pro tento účet uloženy, musí zaškrtnout tuto volbu. 
V opačném případě budou sice údaje o tomto emailovém účtu uloženy ve vašem 
mobilním telefonu, ale tento účet nebude použit při stahování nové pošty ze serveru. 

 
� Email: Obsahuje název vašeho e-mailového účtu (např. martin.stefan@email.cz). 

 
� Protocol: Tato položka umožňuje výběr mezi stahovacím protokoly POP3 nebo 

IMAP4. V současné verzi aplikace s HTTP je podporován pouze protokol POP3. 
 

� Use SSL: SSL neboli Secure Socket Layer je technologie umožňující zvýšení 
bezpečnosti dat přenášených po internetu. Běžně tato zabezpečená komunikace není u 
našich tzv. freemailových serverů (seznam.cz, centrum.cz atd.) vyžadována a tudíž 
není potřeba toto políčko zaškrtávat. Pokud máte e-mailový účet na serveru gmail.com 
nebo klikni.cz, je tato komunikace vyžadována, tedy bez použití SSL nelze se 
schránkou pracovat. V programu MujMail je možné mít jak účty s aktivním SSL, tak i 
bez SSL.  
UPOZORĚNÍ: aplikace MujMail prozatím nepodporuje šifrovanou komunikaci 
pomocí SSL mezi klientem a servletem. Stahování zpráv z mail serverů, které SSL 
komunikaci vyžadují to však nijak neovlivňuje.  

 
� Server: Toto pole obsahuje název (jméno domény) PO3 serveru a je dostupný u 

provozovatele příslušného e-mailového účtu. Položka Server může být vyplněna 
například takto: pop.seznam.cz, pop3.centrum.cz, pop.gmail.com atd.). 

 
� Port: Toto pole obsahuje číslo portu, na kterém POP3 server čeká na dotazy. Nejčastěji 

je pro POP3 server voleno číslo portu 110 v případě nezabezpečené komunikace a 995 
s použitím SSL.  

 
� User name: Do tohoto pole se zadává uživatelské jméno, pod kterým se uživatel 

přihlašuje do své e-mailové schránky. U našeho příkladu josef.novak@email.cz je 
přihlašovacím jménem josef.novak. 

 
� Password: Obsahuje uživatelské heslo, pod kterým se uživatel přihlašuje ke svému 

účtu. 
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3.2.2 Ovládání - klávesové zkratky: 

Na nejdůležitější položky se lze rychle přesunout pomocí klávesových zkratek.  
Všechny záložky (menu) a jejich položky jsou očíslované, aby byly snadno dosažitelné 
specifickou sekvencí stisku kláves vašeho mobilního telefonu. Každá záložka má svoje číslo, 
které se objeví na 2 sekundy po stisku klávesy "*" na vašem mobilním telefonu. Po stisku 
tlačítka * a následně čísla záložky se přímo přesunete na požadovanou záložku. Rovněž 
jednotlivé položky menu na každé záložce mají svoje číslo, které se na 2 sekundy zobrazí po 
stisku klávesy # vašeho mobilního telefonu. Pokud tedy chcete rychle dosáhnout na 2. záložce 
položky, stiskněte postupně * 2 # 3. Při vyhledávání v adresáři slouží klávesa * pro smazání 
naposledy vložené číslice nebo písmena, klávesa # pro přepínání mezi režimem vkládání 
číslic a  písmen. Při čtení doručených e-mailů slouží klávesa 7 pro změnu velikosti písma.Ve 
složkách e-mailu (Doručené, Odeslané atd.) slouží klávesy * a # jako stránkování nahoru a 
dolů. Klávesou 1 označíte/odznačíte e-mail ke smazání. Ve složce Doručené stiskem klávesy 
3 označíte e-mail jako přečtený/nepřečtený. 

 

3.2.2.1 Záložka Akce (č. 1): 
Tato záložka obsahuje nejběžnější funkce potřebné pro práce se zprávami. Její 

klávesová zkratka je * a 1. 
 

3.2.2.2 Inbox - (Doručená pošta): 
Do této složky se ukládají všechny načtené e-maily. Popis fungování složek je 

v následující kapitole Záložka Složky. Klávesová zkratka této položky je * 1 # 1. 
 

3.2.2.3 Stahování e-mailů Retrieve mails (Stáhnout emaily): 
Výběrem této položky a stiskem klávesy Vybrat provedete jednorázové připojení 

k serverům a stažení všech nepřečtených zpráv, které jsou na nich uložené. Tato operace se 
provede jen u těch e-mailových účtů, které jsou označené v menu nastavení účtů jako aktivní.. 
Klávesová zkratka této položky je * 1 #23. 
 

3.2.2.4 Psaní emailu - Write a mail (Psaní emailu): 
Výběrem této položky a stiskem klávesy Vybrat se dostanete na formulář pro psaní 

nových emailových zpráv. Klávesová zkratka této položky je * 1 # 3. 
 

� From (od): Zde je uvedena ta emailová adresa, která je na záložce Nastavení uložená 
v menu Primární email. Pokud chcete odeslat tento email z jiného emailového účtu 
(pokud máte definované dva nebo více účtů), stiskem klávesy Volby, výběrem 
položky menu Vybrat odesílací účet a stiskem klávesy Volby se dostanete. 

 
� To (Komu): Toto políčko obsahuje emailové adresy příjemců zprávy. Adresu můžete 

zadat buď ručně po stisku klávesy Upravit (je možné zapsat i více emailových adres 
oddělených čárkou) nebo vybrat emailovou adresu buď z adresáře MujMailu, nebo 
z adresáře mobilního přístroje. Adresář programu MujMail se zobrazí stisknutím 
příkazu Use addressbook (Použít adresář). Výběr adresy v adresáři je popsán 
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v kapitole 2.7 Záložka Pomůcky (č. 5), přičemž je možné použít klávesové zkratky 
popsané v kapitole 2.1 Ovládání. Jednu, nebo více vybraných emailových adres se 
označí stiskem klávesy Označit (Un/mark) 

 
� Kromě adresáře programu MujMail je možné použít i adresář mobilního přístroje a 

vložit z něho požadovanou emailovou adresu. Provedení této operace však závisí na 
příslušném mobilním přístroji, a proto se mu text nebude věnovat. Výběrem kontaktu 
z adresáře vašeho mobilního telefonu však není možné vybrat více emailových adres 
najednou a také není možné kombinovat vkládání adres ručním vypisováním a 
vkládáním z některého z obou adresářů stejně jako nelze kombinovat vložení emailové 
adresy příjemce z adresáře programu MujMail a z adresáře vašeho mobilního telefonu. 
E-mailovou adresu je možné vkládat jak do pole From, tak do pole Cc a Bcc. 

 
� Kromě pole Komu je také možné přidat pole Cc (kopie) a Bcc (skrytá kopie) - tito 

adresáti se neobjeví v seznamu adresátů ostatním příjemcům emailu. Tato pole se 
přidají do formuláře nové zprávy po stisknutí volbě položky menu Add Bcc/Cc (Přidat 
Bcc/Cc) a stisku příkazu OK. Pro pole Cc a Bcc ohledně vkládání kontaktů 
z některého adresáře platí stejná pravidla jako u předchozího pole From.  

 
� Subject (Předmět): Do tohoto pole se vyplňuje předmět. Maximální délka textu je 256 

znaků, lze použít psaní pomocí T9, a tudíž není nutné textové klávesy mobilního 
telefonu obsahující skupinu více znaků tisknout pro výběr požadovaného znaku 
opakovaně. 

 
� Body (Tělo): Textové pole pro tělo zprávy má kapacitu 5 000 znaků, i zde je možné 

použít psaní pomocí systému T9.  
 

� Přílohy: k emailu je možné přiložit několik souborů, které jsou uloženy v paměti 
telefonu. K této operaci je zapotřebí zvolit příkaz Add attachment (přidej přílohu) a 
ihned poté se zobrazí výzva mobilního, zda-li se má aplikace připojit k systému 
souborů přístroje. Následně se na displeji vypíšou všechny paměťové média, ze 
kterých je možné soubory číst. Na této úrovni adresářové struktury nelze vytvářet ani 
mazat žádné soubory. Tlačítkem Výběr a směrovými tlačítky se lze pohybovat ve 
struktuře adresářů a následně vybrat soubor, který se má přiložit k odesílanému emailu. 
Příkazem Remove attachments (odstraň přílohy) je pak možné přiložené soubory 
z formuláře mazat. 

 

Po napsání emailu je možné takto připravený email odeslat buď ihned (příkaz Send 
now (Odeslat hned)) nebo odeslání odložit (Send later (Odeslat později)). Email se uloží do 
složky Outbox a poté ho můžete později poslat volbou Send all (poslat vše) spolu s ostatními 
emaily, které budou v této složce uloženy. Rozepsané emaily, v jejichž psaní chcete 
pokračovat později, můžete editovat i později. Dokud neukončíte program MujMail, lze psaní 
emailu kdykoli přerušit stiskem klávesy Back (Zpět) a k jeho psaní se vrátit později volbou 
Write a mail (Napsat email). Formulář zůstane vyplněný původními hodnotami. Pokud by 
uživatel chtěl ve psaní emailu pokračovat i poté, co byl program MujMail ukončen a opět ho 
spuštěn, je nutné rozepsaný email uložit do složky Draft (Rozepsané). To se provede výběrem 
položky menu Save (Uložit). Všechny emaily uložené ve složkách Outbox i Draft zůstanou 
v těchto složkách uložené i po ukončení programu MujMail a také i v případě, že vypnete váš 
mobilní telefon. 
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3.2.2.5 Odeslání všech uložených emailů - Send all(Poslat vše): 
Tento příkaz odešle najednou všechny neodeslané emaily uložené ve složce Outbox. Číslo 
v závorce znamená počet emailů připravených k odeslání. Klávesová zkratka této položky je * 
2 # 4. 
 
 

3.2.2.6  Smazání obsahu databází - příkaz Clear database (Vyčistit databázi): 
Program používá pro svoji činnost několik databází. Jsou to jednak databáze složek 

pošty (Inbox, Outbox, Drafts a Sentbox), databáze emailových účtů a adresář programu 
MujMail. Příkaz Clear Database slouží k jejich úplnému vymazání. Spuštěním tohoto příkazu 
se zobrazí seznam databází spolu s údajem o jejich velikostech. Po výběru požadovaných 
databází, jejichž obsah má být vymazán, stiskem tlačítka OK a potvrzením dialogové zprávy 
se databáze smažou. Doporučuje se tento příkaz čas od času použít, jednak pro získání místa, 
ale také při řešení případných problémů s chodem programu po dlouhé době jeho používání.  
 
 

3.2.2.7 Záložka Folders (Složky č. 2): 
Kromě složky Inbox, která je umístěna na záložce č. 1, jsou složky Outbox, Sentbox a 

Draft umístěné na záložce Složky a slouží k logickému rozdělení emailů. Každá složka má 
vlastní databázi k trvalému uložení emailů v ní obsažených. Za názvem složky je v závorce 
uveden aktuální počet uložených emailů. Pokud je zde hvězdička, znamená to, že se složkou 
se pracuje, a proto počet emailů v ní není znám.  
Každá složka může mít v závislosti na stavu zprávy tyto příkazy pro práci se zprávami: 
Klávesová zkratka této záložky je * a 2. 
 

� Delete (Smazat) - označí email ke smazání. E-mail ale není smazán fyzicky. Ke 
stejnému účelu slouží klávesová zkratka - stisk klávesy 1. 

� Delete now (Smazat teď) - smaže fyzicky všechny emaily označené dle předchozího 
bodu. Pokud je v záložce č.3 Settings (Nastavení) nastavena hodnota položky Delete 
mails brom server (Mazat emaily ze serveru) na true, pak se označené emaily smažou i 
z serveru.  

� Clear Databas(Smazat databázi) - smaže všechny emaily z příslušné složky. Funkce je 
stejná jako při použití vyčištění databází na záložce Akce. 

� Sort Setřídit - setřídí emaily podle zvoleného kritéria (čas, předmět, příjemce, 
odesílatel, velikost a record id) a to buď vzestupně nebo sestupně. 

� View mail (Zobrazit mail) - zobrazí tělo emailu a přílohy. Pokud tělo emailu dosud 
není staženo do paměti přístroje, je tato operace uskutečněna právě nyní. 

� Edit (Editovat) - inicializuje formulář pro odesílání emailů. 
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3.2.2.8 Složka Inbox (Doručené): 
Tato složka je umístěna na záložce Akce. Je to nejdůležitější složka, která slouží 

k uchovávání a zobrazení doručených emailů ze všech emailových účtů. V závorce je uveden 
počet nepřečtených/celkový počet emailů. Po otevření složky je zobrazen seznam emailů se 
stručným obsahem hlavičky ve dvouřádkovém menu. Na levé straně prvního řádku je ikona 
zobrazující stav emailu. Rozlišují se následující stavy: 
 

•  Nový (nepřečtený) e-mail. 
•  Přečtený e-mail. 
•  Zodpovězený e-mail. 
•  Tento e-mail byl označen ke smazání. Ikona se objeví pokud dáte příkaz 

Smazat nebo stisknete klávesu 1. Poznámka: Tento e-mail je označen ke smazání, ale 
fyzicky je smazán až po aktivaci příkazu příkaz Delete now (Smazat teď!).  Pokud na 
záložce Nastavení v příkazu menu Mazat maily z InBoxu i bez potvrzení "Smazat 
teď!" je nastavena hodnota TRUE, dojde k fyzickému smazání označených e-mailů 
hned po opuštění příslušné složky bez nutnosti použít příkaz Delete now (Smazat 
teď!). 

• Tento e-mail obsahuje přílohy. 

3.2.2.9 Složka Doručené má oproti jiným složkám tyto specifické příkazy: 
� Reply (Odpovědět) - zobrazí a předvyplní formulář k psaní odpovědi na vybraný email.  
� Quoted reply (Uvozená odpověď)- ta samá funkce jako příkaz Odpovědět, ale do 

odpovědi je zahrnut také text původního emailu, kde každý řádek je uvozený znakem 
>. 

� Reply all (Odpovědět všem) - ta samá funkce jako Quoted reply, ale odpověď je 
zaslána všem příjemcům emailu včetně těch, kteří jsou uvedeni v Bcc a Cc. 

� Složka Outbox (K odeslání): 
 

� Forward (Pošli dál) - inicializuje formulář pro odesílání emailů, který umožní, aby 
byla zpráva odeslána. 

 

Tato složka je použita pro dočasné uložení odesílaných emailů. Kdykoli je spuštěn 
příkaz Send later ve formuláři pro psaní emailů, tento email je uložen do této složky. Všechny 
emaily uložené v této složce budou odeslány spuštění příkazu Send all na záložce Actions 
nebo přímo v menu této složky po spuštění příkazu Send all popř. Send this, pokud chcete 
odeslat jen určitý email z této složky. Pokud dojde k chybě při odesílání emailu, tak se změní 
jeho ikona  ve výpisu hlaviček na vykřičník. Po odstranění příčiny chyby odesílaného emailu 
je možné se pokusit zprávu opět odeslat. 
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Výpis emailů ve složce Inbox 

3.2.2.10 Složka Sentbox (Odeslané): 
Odeslané emaily se nikdy neukládají, tedy tato složka je trvale prázdná. Emaily 

odeslané z programu MujMail se nikdy neukládají do žádné ze složek emailového účtu na 
serveru. 
 

3.2.2.11 Složka Drafts (Rozepsané): 
Tato složka slouží k ukládání rozepsaných emailů, které budou někdy později  

upravovány a následně odeslány. Editaci vybraného emailu zahájíte po stisku  
prostředního tlačítka Edit (Upravit). 
 
 

3.2.2.12 Záložka Settings (Nastavení č.4): 
Je zde menu s možnostmi různých nastavení programu. Některé příkazy mají velmi 

dlouhý popis a proto je pro jejich lepší čitelnosti použit běžící text. Její  
klávesová zkratka je * a 3. 
 

3.2.2.13 Jednotlivé položky záložky Settings: 
� Primary email (Primární email) - zde si definujete emailovou adresu ze které budete 

posílat vaše emaily. Parametry této adresy se nastavují na záložce č.4 Accounts viz 
níže. Jako primární email je vhodné si nastavit tu adresu, ze které posíláte vaše emaily 
nejčastěji.  

 
� SMTP server - je potřebný pro odesílání emailů. Nastavení se skládá z pěti položek: 

SMTP server, SMTP SSL (bezpečné připojení), SMTP port, SMTP User name 
(uživatelské jméno), SMTP password (heslo). Informace o nastavení SMTP připojení 
vám podá váš mobilní operátor. U českých operátorů je potřeba nastavit jen název 
SMTP serveru (O2: smtp.etmail.cz, T-Mobile: smtp.t-email.cz, Vodafone: 
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smtp.vodafonemail.cz), SMTP SSL = ne, SMTP port = 25, SMTP User name a SMTP 
password se ponechá prázdné. 

 
 

� Auto-add contacts to the addressbook (Přidat kontakty do adresáře automaticky) - 
umožňuje přidat do adresáře programu MujMail (ne do adresáře mobilního telefonu) 
emailovou adresu příjemce, kterému byl poslán email. 

 
� View mails with small font (Zobrazovat maily malým písmem) - zde je možné vybrat, 

zda se emaily zobrazí velkým nebo malým písmem. Pokud je zadána hodnota TRUE, 
výchozí velikostí zobrazení písma je malé písmo. Přepínání mezi velikostí písma je 
možné klávesovou zkratkou 7. 

 
� MaxBytes - horní limit počtu bytů pro stahování emailů. 
� Communcation timeout (Komunikační timeout (zadán v milisekundách)) - maximální 

časový interval ve kterém program MujMail čeká na odezvu z emailového serveru. 
 

� Podpis - Zde si můžete nadefinovat text, který se automaticky přidá na konec každého 
odchozího emailu. 

 

3.2.2.14 Záložka Accounts (Účty č. 4): 
Tato záložka je určena ke správě emailových účtů. Nastavení emailového účtu je 

popsáno v kapitole Nastavení účtů. Každý účet může mít tři stavy: 
 

� Active (Aktivní) - účet je používán. 
� Inactive (Neaktivní) - používání účtu je vypnuto. 
� Primary (Primární) - primární emailová adresa je adresa, ze které jsou posílány emaily. 

Pouze aktivní účet může být nastaven jako primární, to je provedeno volbou příkazu 
Set as primary (Nastavit jako primární) u zvoleného emailového účtu. Jako primární 
může být nastaven pouze jeden účet. 

 
Kromě příkazu Set as primary jsou zde ještě tyto : 

� New Account (Nový účet) - vytvoří nový emailový účet. 
� Edit (Editovat) - umožní provádět změny v nastavení emailového účtu. 
� Delete (Smazat) - smaže vybraný účet. 
� Clear database (Smazat databázi) - vymaže všechny emailové účty! 

Klávesová zkratka této záložky je * a 4. 
 

3.2.2.15  Záložka Pomůcky (č. 5): 
Tato záložka obsahuje další nástroje které mohou být užitečné pro uživatele. Zatím 

jediným takovým nástrojem je adresář. Klávesová zkratka této záložky je * a 5. 
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3.2.2.16 AddressBook (Adresář): 

 
Adresář 

 

Adresář je nástroj pro ukládání, mazání a vyhledávání kontaktů a jejich vkládání do 
adresovéh pole při psaní nového emailu. Pro vyhledání libovolného kontaktu stačí napsat 
několik prvních písmen ze jména kontaktu a program vyhledá kontakt, který nejvíce odpovídá 
zadání. Pro pohyb v seznamu kontaktů složí směrové klávesy (nahoru/dolů) přístroje, pro 
vymazání naposledy zadaného znaku lze použít klávesu * a pro změnu mezi textovým a 
číselným režimem klávesu #. 
 
 

4 Programátorská dokumentace 

Aplikace MujMail funguje na principu Klient/Servlet/Server viz kapitola 2.4. 
Klientská aplikace, která běží na mobilním telefonu nekomunikuje s mail serverem přímo, ale 
výhradně pomocí Java servletu. Se servletem klient komunikuje přes protokol HTTP, zatímco 
Servlet s k mail serverem navazuje oboustranný spojovaný TCP kanál. 
 

 
 

Model fungování Java servletu 
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4.1 Klientská část 

Jedná se o aplikaci J2ME MIDlet, který je nainstalován a spuštěn na mobilním 
přístroji. Ovládá uživatel klávesami mobilního přístroje. Aplikace se dělí do několika modulů 
(tříd), z nichž následující nesou hlavní funkčnost. 
 

4.1.1 Ukládání emailových zpráv do paměti telefonu (MailDb) 

 

 
 
 

Model ukládání emailů do paměti telefonu 
 

 

Jednotlivé emailové zprávy jsou uloženy trvale v RecordStore mobilního telefonu. 
Každá zpráva patří do právě jednoho adresáře (Inbox, Outbox, Sentbox - nepoužíváno, Drafts). 
Celý email není uložen v jednom RecordStoru, ale hlavičky zpráv jsou odděleny do dvou 
zvláštních RecordsStorů. První úložiště ukládá pouze všechny hlavičky zpráv včetně hlaviček 
příslušných hlav těl a druhá bude zase jen obsahy těla.  

Zabalující třídou pro hlavičku emailu je třída MessageHeader, která nese veškeré 
nezbytné údaje a také Vector hlaviček částí těl. Další důležitou položkou je accountID, což je 
v podstatě emailová adresa účtu, ze kterého byly hlavičky staženy. Hlavičky jsou pro rychlejší 
přístup načteny do RAM do Vectoru storage. Těla zpráv tímto způsobem z důvodů 
nedostatečné kapacity dopředu načítány nejsou, nýbrž se musí vždy načíst z RecordStoru 
metodou loadBody, nebo loadBodyRaw. 
  
 

4.1.2 Komunikace se servletem (MessageManipulator) 

HTTP spojení vyvolá klient v momentě, kdy je uživatelem požadována nějaká akce 
s emailovou schránkou. Toto spojení vždy zahajuje klient zasláním HTTP paketu na servlet, 
který se následně připojí k mail serveru a na základě přijaté odpovědí od mail serveru, 
servelet vygeneruje předzpracovanou odpověď zpět pro klienta.  
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Důležitým parametrem HTTP kanálu je takzvané sesssionID. SessionID je 
vygenrováno při prvním dotazu od klienta k servletu. Tento jednoznačný identifikátor je 
nezbytný proto, aby se mohl uchovávat stav soketového spojení servlet - mail server pomocí 
Session promennych.  
 

Tělo požadavku od klienta je vždy posíláno metodou POST jako plain-text a je 
v následujcícím formátu: 

 
serverID=[record_id_of_the_mail_account] [& 
open=pop.server.com:ostatniparametry]&mail_server_u dálost
:param1:param2,... .  

 
 
Odpověď: 
Pokud je proměnná [one_line_error_msg], tak t ělová část není 
generována v ůbec.  

[one_line_error_msg] + CR LF 
[content-type] CR LF // pouze pro getMsgBody 
[multy_line_body] CR LF 
.CR LF // ukon čovací sekvence 

 

4.1.3 Stahování pošty (MessageReciever) 

Pro stahování pošty i pro další úlohy nad e-mailovou schránkou v mujMailu slouží 
třída MessageReciever. MessageReciever má na starosti dvě hlavní činnosti. Jednak to je 
posílání požadavků na servlet týkajcící se stahování emailů, a také zpracování odpovědí. 
 
Příklad jednoho Request / Responce cyklu pro stahování hlaviček: 

 
serverID=1&open=pop3.server.com:110:0:username:pass word& 
mdGetMsgHeaders=8192:00005ab6 00005ab7 00005ab8 

 

ServerID je jednoznačný identifikátor spojení mezi servletem a serverem a odpovídá 
recordID v záznamu viz kapitola o úložišti emailových zpráv. 

Celá open část je v dotazu nepovinná, protože jí není potřeba zasílat v momentě, kdy 
již servlet navázal soketové  spojení, jehož stav si uchovává v session proměnných servletu. 
Tento systém však není příliš robustní, protože poměrně často nastává výjimku 
SocketConnection: Connection reset.. 
 

4.1.4 Odesílání pošty (MessageSender, SendMail) 

Emailové zprávy lze odesílat pouze z korektně vyplněného SendMail formuláře, což je 
potomek třídy Form. Tento formulář může být buď vyplněn uživatelem, nebo inicializován  
metodou initSendMail() čtyřmi způsoby: 

 
a) po spuštění příkazu Reply 
b) po spuštění příkazu Quoted Reply 
c) po spuštění příkazu Forward 
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d) po spuštění příkazu Edit 
 

K odeslání samotné zprávy slouží fronta neodeslaných zpráv Outbox. Do této složky 
se emaily přidávají pomocí metody sendOutMail(sendMail, sendNow). Metoda vytvoří novou 
strukturu hlavičky a jejich případných částí těl a uloží ji do složky Outbox. Pokud je sendNow 
nastaveno na true, tak metoda navíc zprávu ihned odešle. 

Samotné odesílání pošty zajišťuje metoda sendMsg třídy MessageSender, což je 
potomek třídy MessageManipulator. Stejně jako v případě stahování pošty se ukládájí SMTP 
údaje do Session proměnných. 
 

4.1.5 Načítání a ukládání příloh ze systému souborů (FileBrowser) 

Aplikace umožňuje načítání příloh z paměti telefonu. K tomu slouží třída FileBrowser. 
Třída implementuje metodu getFileContent(String[] path, Displayable returnDisplay), pomocí 
níž se v samostatném vlákně načte pole souborů, jejichž cesty jsou uložené v poli path[]. 
Metodami listCurrentDir() a changeDirectory se lze procházet stromovou strukturou systému 
souborů. 
 
 

4.1.6 Zobrazování emailů na displeji (MailForm, Decode) 

MailForm je třída, která slouží k zobrazování emailů včetně jejich příloh. Zobrazení 
jednoho emailu proběhne voláním metody viewMessage. Pokud ještě tělo tohoto emailu 
nebylo uloženo do paměti telefonu, tak je staženo ze schránky.  
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4.2 Servletová část (POPServlet) 

4.2.1 Instalace servletu na Appache Tomcat 

V následujícím textu budou popsány dva způsoby instalace (deployment) servletu specifikace 
2.2.  

 
a) První možností je simulování průběhu obou aplikací MujMail a MujMailServlet na 

emulátoru JDK NetBeans 5.0.  
 
Postup je následující. 

 
Spusťte aplikaci NetBeans, klikněte na položku v menu File, dále Open project a 

v dialogovém okně vyberte adresář projektu. Tímto adresářem je na přiloženém CD 
adresář servlet. Potvrďte tlačítkem OK, tím je projekt webové aplikace v tomto případě 
servletu vytvořen. Pro spuštění aplikace stačí kliknout pravým tlačítkem myši na název 
nově vytvořeného projektu a v popup menu vybrat položku Deploy project.  

Stejným způsobem se otevře MujMail projekt. Ten se ale spustí příkazem Run 
project. Pokud jsou obě aplikace správně nastaveny (tj. v MujMailu v záložce Settings 
hodnota http serveru musí být http://localhost a port 8084), pak spolu začnou 
komunikovat. 

 
b) Druhou, v praxi použitelnou možností je instalace servletu přímo ne některý veřejný 

web server, který má tzv. kontejner, jenž by dokázal servlet spustit. V tomto případě se 
jedná o Appache Tomcat. 

 
[8] Možných postupů je mnoho, já zde uvedu pouze jeden. Zkopírujte 
MujMailServlet.war soubor do adresáře $CATALINA_HOME/webapps/, kde 
$CATALINA_HOME je domovský adresář Tomcatu.  Jakmile se Tomcat spustí, 
automaticky rozbalí archiv web aplikace (war soubor) a tak aplikaci spustí. Pokud byste 
chtěli aplikaci aktualizovat, pak je nutné nejprve smazat nejen war archiv, ale také 
rozbalený adresář, který Tomcat vytvořil. Aby se změny projevili je nutné Tomcat 
znovu spustit. 

  

4.2.2 Funkce POPServletu: 

POPServlet zpracovává požadavky z klientu MujMail. Umožňuje stahovat a ukládat 
zprávy do J2ME přístrojů. Udržováno by také mělo být sessionID, který udržuje stav POP, 
nebo SMTP zpráv. Životní cyklus servletu je složený z neustálého běhu následující smyčky, 
zpracovávající příkazy.  
 
 
while (i < cmds.size()) { 
 Pair p = (Pair)cmds.get(i); 
 if (p.name.startsWith("cmd")) { 
  cmdCount++; 
  server.dispatchCommand(p.name, p.value); 
 } 
 i++; 
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} 
Requests:  

Všechny požadavky byly poslány metodou POST a zpracovány v metodě 
parsePostArgs a přiděleny k vykonání metodou dispatchCommand() . 
 
 

command := server_id [&open] & server_command  
 
server_id := "serverID="number 
 
open := "open="hostname:port:ssl:username:password 
 
server_command := command_name=arguments 
 
command_name := ["cmdGetMsgHeaders" | "cmdGetMsgBod y"] 

 
 
 

4.2.3 Komunikace s mail serverem (SocketConnection) 

Úspěšným provedením metody open třídy SocketConnection se vytvoří zabezpečený 
(SSL), nebo nezabezpečený,TCP kanál mezi servletem a mail serverem. 

SocketConnection implementuje jednu metodu pro čtení getLine resp. jednu pro psaní 
writeLine z resp. do  vzdáleného mail serveru.  

a) getLine  - přečte řádku ze vstupního streamu OutputStream, pokud všechno jde 
v pořádku. V opačném případě aplikace vyhodí výjimku po vypršení časového limitu. 

b) writeLine  - zapíše údaje do výstupního streamu InputStream. 

4.2.4 Multithreading (Server, POP3, SMTP, InProtocol) 

 

 
 

 
 

Objektový model tříd servletu, které komunikují s mail servery 
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Servlet umí zpracovávat několik příkazů od jednoho klienta (se stejným sessionID). 
Tato vlastnost je využita při stahování hlaviček zpráv z několika účtů zároveň. Jednotlivá 
vlákna stahující hlavičky z příslušného účtu,  probíhají paralelně. Synchronizace je 
implementována na principu Producent / Konzument pomocí BlockingQueue.  

Producentem odpovědí z mail serverů jsou potomci třídy Server, která je společnou 
nadtřídou všech protokolů, SMTP, POP3 i možná v budoucnu IMAP4. 

 

4.2.5 Zamítnutá řešení 

Prvním návrhem realizace proxy serveru byla verze, která byla naprosto integrovatelná 
se soketovou variantou. Princip byl totiž takový, že servlet byl pouhým prostředníkem pro 
přeposílání POP3 respektive SMTP příkazů. Velikou nevýhodou tohoto přístupu byl příliš 
velký počet round-tripů, které způsobovalo zpomalení aplikace a mnohem větší objem 
přenesených dat. 

Dalším zamítnutým řešením bylo dekódování znakových sad příchozích hlaviček již 
na úrovni proxy servletu. Toto řešení ztroskotalo na deformaci některých bytů při následném 
přenosu znaků v HTTP spojení. Z této příčiny se znaky dekódují až na úrovni klienta. 
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5 Srovnání s ostatními J2ME mobilními emailovými klienty 

Pro lepší ilustraci vlastností, které MujMail zahrnuje, ale také těch které mu chybí, 
bude v následující kapitole podroben srovnání s několika svými konkurenty. Jedná se o 
aplikace SimpleMail, Gmail mobile a klient Nokia N73. 
 
 

5.1  SimpleMail verze 2.1 

5.1.1 Obecný popis 

SimpleMail je aplikace, kterou vyvinul český student Vysokého učení technického 
z Brna Libor Ukropec. Svými vlastnostmi i principem stahování emailů se tento program 
nejvíce ze všech srovnávaných aplikací podobá MujMailu, protože taktéž používá proxy 
server pro stahování emailů. Na rozdíl od MujMailu, kde je využita technologie Java servlet 
v SimpleMailu je použit proxy server založený na skriptovacím jazyku PHP. Základní idea 
použití proxy serverů pro stahování pošty, totiž předzpracování emailů a s ní související 
redukci množství přenesených dat a možnost spustit aplikaci i na J2ME MIDP 1.0 
platformách, však zůstává u obou programů stejná. Aplikace SimpleMail je volně ke stažení 
ve dvou variantách:  jedna varianta MIDP 1.0 a druhá MIDP 2.0. pro novější mobilní telefony, 
kterou se v následujícím textu budu podrobněji zabývat. 

SimpleMail zahrnuje celou řadu užitečných funkcí, které by v sofistikovaném 
emailovém klientu neměli chybět. Jedná se například o: stahování hlaviček emailů, podpora 
více emailových schránek, statistika přenesených dat, možnost ukládat emaily do paměti 
telefonu, přeposílání emailů, podpora POP3, IMAP, POP3/SSL a IMAP/SSL, ukládání 
rozepsaného emailu do paměti telefonu a podpora češtiny při čtení emailu.  

Poměrně zajímavou myšlenkou realizovanou v SimpleMailu je tzv. Webová správa 
nastavení. Pod tímto pojmem se skrývá možnost uchovávání nastavení aplikace a emailových 
účtů prostřednictvím MySQL databáze, což umožňuje uživateli uchovat data i při 
přeinstalování klienta na novou verzi, nebo při formátování systému souborů mobilního 
přístroje. K tomu, aby bylo možné tuto službu využívat, stačí se jednoduše zaregistrovat na 
domovské stránce projektu. 

Další silně podporovanou vlastností je práce s obrázky. SimpleMail umí nejen 
zobrazovat obrázkové přílohy stažených emailů, ale dokonce je na úrovní proxy serveru 
zmenšuje na menší velikost, tak aby se lépe zobrazil na displeji přístroje a nezabíral na něm 
příliš mnoho místa. Aplikace taktéž umožňuje odesílání příloh z paměti telefonu.  

Nevýhodou Simplemailu je proxy server, který je implementovaný pomocí PHP. 
Proxy server je totiž vykonáván interpretem PHP příslušného webserveru a ten nedosahuje 
takové rychlosti jako je tomu v případě technologie Java servlet, u níž se jednak spouští 
předkompilované binární soubory a za druhé jednotlivé požadavky nejsou v servletu 
zpracovávány v samostatných procesech, ale v několika vláknech jednoho procesu. A navíc 
vlákna sdílí jeden adresový prostor a mají proto nižší potřebu paměťového prostoru. 
Mezi nejsilnější stránky SimpleMailu nepatří ani ovládání, ani grafické rozhraní. V hlavní 
menu totiž například úplně chybí podpora klávesových zkratek a zobrazování textové části 
těla emailu ve standartní komponentě J2ME není příliš přehledné.  
Naopak SimpleMail vévodí ve funkčnosti, malých nárocích na hardwarové zdroje, 
zajímavých a netradičních řešeních a také v podpoře všech potřebných protokolů.  
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5.1.2 Srovnání s MujMailem 

MujMail má výrazně lepší grafické zpracování menu a využití klávesových zkratek, 
které zkušenému uživateli umožní snadnější přístup k požadovaným akcím. Na vyšší úrovní je 
také zobrazování textové části těla emailu a uchovávání stažených emailů v paměti telefonu.  
Obě aplikace podporují ukládání příloh do souborového systému telefonu a zobrazování 
obrázkových příloh přímo v aplikaci.  

SimpleMail naopak předčí MujMail v podpoře IMAP4 protokolu a v kvalitnějším 
předzpracováním obrázkových příloh na úrovni proxy serverů, které jsou zmenšeny a 
následně odeslány k cílovému mobilnímu klientovi.  
 
 

5.2 Gmail verze 1.00 

5.2.1 Obecný popis 

Poněkud odlišným přístupem k řešení emailového klienta je produkt Gmail společnosti 
Google. Jedná se o aplikaci, která je sice zdarma, ale která neumožňuje přístup k libovolnému 
emailovému účtu, ale pouze k účtům serveru www.gmail.com. K aplikaci není veřejně 
dostupná dokumentace ani zdrojový kód a ani uživatelská dokumentace na internetu zdaleka 
nepokrývá veškeré informace, které by byly pro uživatele potřebné. Proto bude srovnání 
veškerých vlastností pouze na základě zkoušení aplikace přímo v mobilním telefonu.  

Aplikace Gmail zahrnuje širokou škálu možností, jak manipulovat s emailovou 
schránkou. Kromě standardních vlastností jako jsou stahování a posílání zpráv, možnost 
přikládat soubory z paměti telefonu a vlastní adresář, se jedná o mnoho dalších. Například 
díky IMAP4 komunikaci s emailovým serverem je možné synchronizovat stav schránky 
s úložištěm zpráv na straně klienta. Pokud tedy uživatel například označí některé zprávy za 
přečtené u klienta, reflektuje se tato skutečnost i v emailové schránce, a proto takto označený 
email se již nebude v další relaci stahování hlaviček objevovat. Další vlastností, jenž Gmail 
podporuje, je fulltextové vyhledávání emailů ve schránce. Na vysoké úrovni je grafické 
rozhraní celé aplikace, které nepoužívá standardní komponenty J2ME, ale veškeré součásti 
jsou naprogramovány tak, aby nejlépe uživatelům vyhovovali. Textové tělo, u kterého jsou 
řádky uvozeny znaky ">" se na displeji odliší jinou barvou daného textu. Vlastností, kterou 
uživatelé jistě ocení je podpora zobrazení nejen obrázkových, ale i pdf a MS Word příloh.  
Na druhou stranu vážnějším nedostatkem jsou pouze tři položky v sekci nastavení. Chybí zde 
například limit pro počet stahovaných emailů, aktivace zvukového tónu pro příchozí hovor, 
apod.    
 

5.2.2 Srovnání s MujMailem 

Pokud srovnáme Gmail a MujMail, tak příliš obsáhlý společný jmenovatel obou 
aplikací nenalezneme. Na Gmailu je naprosto zřejmé, že ho vyvíjel tým profesionálních 
programátorů, díky němuž aplikace čítá programátorsky poměrně náročné úlohy zejména 
v oblasti zobrazovaných příloh. Jeho největší nevýhodou oproti MujMailu je zaměření pouze 
na jediného provozovatele emailových služeb, zatímco MujMail podporuje takových účtů 
více.  
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5.3 Emailový klient Nokia N73  

Jedná se o integrovaný emailový klient dodávaný s mobilním telefonem Nokia N73. 
Samostatně ho nelze do jiného mobilního telefonu nainstalovat, proto je možné zde hovořit 
zpoplatněném produktu. Jeho grafické rozhraní je sjednoceno s odesíláním SMS nebo MMS 
zpráv. Klient podporuje komunikaci pomocí protokolů POP3, IMAP4 a SMTP, dále ukládání 
a odesílání příloh. Jako adresář je použit standardní telefonní seznam přístroje. 
 
 

5.4 Emailový klient mMail - http://www.mmail.pl/en/inde x.html 

5.4.1 Obecný popis 

mMail je komerční produkt polské společnosti eXtend. Pro vyzkoušení je však 
k dispozici plnohodnotná desetidenní zkušební verze, po jejímž vypršení je nutné za aplikaci 
zaplatit. Aplikace je distribuována ve dvou verzích. Jedna je určená pro přístroje s barevným a 
ta druhá s černobílým displejem. Na domovské stránce projektu je kvalitní uživatelská 
dokumentace v anglickém jazyce avšak zcela chybí ta programátorská. Můžeme tedy jen 
spekulovat, jestli komunikace probíhá přes HTTP, nebo soketový kanál, ale vzhledem k tomu, 
že aplikace má v nastavení možnost místo celých hlaviček stahování pouze předmětu, je na 
místě usuzovat, že aplikace komunikuje s nějakým servletem, nebo jiným proxy serverem. 
Kromě toho aplikace podporuje protokoly POP3 a SMTP, stahování dílčích částí těla zprávy, 
ukládání emailů do paměti telefonu, pravidelné udržování GPRS spojení a více emailových 
účtů.  
 

5.4.2 Srovnání s MujMailem: 

Pří srovnání obou aplikací je zřejmé, že MujMail a mMail mají společné nejen názvy, 
ale také princip komunikace s mail servery a vlastnosti, které obě aplikace podporují. 
MujMail má oproti mMailu podporu zabezpečeného stahování zpráv pomocí Secure Socket 
Layer (SSL). Pro pokročilé uživatele MujMail nabízí propracovanější hlavní menu a ovládání 
pomocí klávesových zkratek. 
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6 Závěr  
6.1 Výsledek práce 

 

Základním cílem tohoto projektu byla minimalizace objemu přenesených dat. Poďme 
se tedy podívat, jaké jsou výsledky. Srovnávám aplikaci MujMail se soketovým a MujMail s 
HTTP připojením. Stahoval jsem hlavičky vždy do prázdného Inboxu. 
 
 

Srovnání objemu p řenesených dat mezi MujMailem s HTTP a 
se Socket connection
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Z grafu a z tabulky naměřených hodnot můžeme vypozorovat dvě fakta. Prvním je, že 
u obou aplikací se jedná o lineární závislost mezi počtem stahovaných hlaviček a množstvím 
přenesených dat a tím druhým a podstatně důležitějším závěrem je více než deseti-násobně 
menší počet bytů v případě aplikace používající http proxy servlet. Situace by nebyla tak 
výrazně rozdílná, pokud by v Inboxu byly stažené nějaké zprávy, protože MujMail s http 
posílá identifikátory zpráv servletu, a tím by došlo k navýšení počtu přenesených bytů.  

V otázce stahování těl zprávy se nedá očekávat tak markantní rozdíl, neboť obě 
aplikace musí veškerá data z těla přečíst, aby mohla být zobrazena, popř. uložena do paměti 
telefonu. Rozdíl je pouze v tom, že MujMail http nebude stahovat extrémě velké přílohy, 
které by se mu nevešly do paměti.  
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Srovnání časů za kterou jednotlivé aplikace stáhly p říslušný po čet 
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Druhým srovnáním, které jsem provedl, je srovnání časové efektivity obou aplikací při 
stejné operaci jako v předchozím případě. Co by někoho mohlo překvapit je poměrně malý 
rozdíl v časové efektivitě oproti objemu přenesených dat. Tato zkutečnost je velkou měrou 
ovlivněna navazováním dvojího spojení mezi klientem a servletem a servletem a mail 
serverem.  

 

Od začátku jsem na implementaci Emailového klienta na principu proxy serveru 
pohlížel troch s despektem, že pracuju na něčem, co nemá budoucnost, ale čas při psaní toho 
programu ukázal, že se jedná o velice efektivní metodu zvyšování výkonnosti zařízení, která 
mají omezené zdroje, tedy CLDC. 

 

6.2 Možnosti vylepšení 

 

Projekt MujMail přes svoje současné kvality nabízí spoustu možností k vylepšení, 
doplnění, nebo přepracování. Namátkou mě napadá zapojení protokolu IMAP4, zavedení 
HTTPS zabezpečené komunikace mezi klientem a servletem, zmenšování obrázků dle 
velikosti displej, posílání seznamu těl emailu společně s jeho hlavičkou, zobrazování PDF 
příloh a mnoho dalších. 
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7  Přílohy  

 

7.1 Seznam použitých zkratek 

 
� CDC - Connected Device Configuration 
� CLDC - Connected Limited Device Configuration  
� J2ME - Java 2 Micro Edition 
� POP3 - Post Office Protocol 
� IMAP4 - Internet Message Access Protocol 
� SMTP - Send Message Transfer Protocol 
� SSL - Secure Socket Layer 
� HTTP - Hypertext Transfer Protocol 
� HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure 
� SMS - Short Message 
� MMS - Multimedial Message 
� RFC - Request For Comments 
� JCP - Java Comunity Process 
� JSR - Java Specification Request 
� JAD - Java Application Descriptor 
� JAR - Java Archive 
� WAR - Web Application Archive 
� API - Application Process Interface 
� GUI - Graphic User Interface 
� CRLF - Cage Return and Line Feet 

    
    

7.2 Příklad emailové zprávy dle standardu RFC 822 

 
X-Account-Key: account3 
X-UIDL: 00005bf4 
X-Mozilla-Status: 0001 
X-Mozilla-Status2: 10000000 
X-Mozilla- Keys:                                                                                 
Received: from <martin.stefan@centrum.cz> for 
<martin.stefan@mail255.centrum.cz> 
Received: from lb1-self.cent ([10.20.11.5]) 
 by mail8.cent (Centrum Mailer) with ESMTP 
 ;Mon, 23 Jun 2008 10:16:37 +0200 
X-CentrumSpamScore: +07  
X-SpamDetected: 0 
X-VirusDetected: 0 
X-Virus-Scanner: This message was checked by NOD32 Antivirus 
system 
 NOD32 for Linux Mail Server. 
 For more information on NOD32 Antivirus System, 
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 please, visit our website: http://www.nod32.com/. 
X-ZMailerMID: WIQgGeH050b140a485f5be4 
Received: from smtp-out3.iol.cz (smtp-out-3.iplanet .iol.cz 
[192.168.30.28]) 
 by smtp-out7.iol.cz (Postfix) with ESMTP id 7E7535 87FC 
 for <martin.stefan@centrum.cz>; Mon, 23 Jun 2008 1 0:16:34 
+0200 (CEST) 
Received: from antivir5.iol.cz (unknown [192.168.30 .212]) 
 by smtp-out3.iol.cz (Postfix) with ESMTP id 98AB9B C81BE; 
 Mon, 23 Jun 2008 08:16:34 +0000 (UTC) 
X-Virus-Scanned: amavisd-new at iol.cz 
Received: from smtp-out5.iol.cz (unknown [192.168.3 0.34]) 
 by antivir5.iol.cz (Postfix) with ESMTP id 0CAE428 12B; 
 Mon, 23 Jun 2008 10:16:35 +0200 (CEST) 
Received: from mujmail.xf.cz (247.11.broadband5.iol .cz 
[88.100.11.247]) 
 by smtp-out5.iol.cz (Postfix) with SMTP id 5E2F58A C2A8; 
 Mon, 23 Jun 2008 10:16:32 +0200 (CEST) 
Received: from <martin.stefan@centrum.cz> for 
<martin.stefan@mail255.centrum.cz> 
Received: from mail1012.centrum.cz ([213.29.7.166])  
 by mail9.centrum.cz (Centrum Mailer) with ESMTP 
 ;Tue, 17 Jun 2008 14:12:04 +0200 
X-CentrumSpamScore: +19  
X-SpamDetected: 0 
X-VirusDetected: 0 
X-Virus-Scanner: This message was checked by NOD32 Antivirus 
system 
 NOD32 for Linux Mail Server. 
 For more information on NOD32 Antivirus System, 
 please, visit our website: http://www.nod32.com/. 
Received: by mail1012.centrum.cz id S303361307AbYFQ MMB (ORCPT 
 <rfc822;martin.stefan@centrum.cz>); Tue, 17 Jun 20 08 
14:12:01 +0200 
Received: from 88.100.11.247 by mail1012.centrum.cz  (Centrum 
Mail) with HTTP 
Date: Tue, 17 Jun 2008 14:12:01 +0200 
From: "Martin Stefan" <martin.stefan@centrum.cz> 
To: <martin.stefan@centrum.cz>, <martin.stefann@gma il.com> 
X-Mailer: Centrum Mail 5.0 
MIME-Version: 1.0 
X-Priority: 3 
Message-ID: <200806171412.2098@centrum.cz> 
Subject:  =?windows-1250?Q?=20mal=FD?=  =?windows-
1250?Q?=20obr=E1zek?= 
Content-Type: multipart/mixed; boundary="-------
=_317F66BB.29596779" 
X-EsetId: AE54EF2444377169B152EF754C6D36 
 
This is a multi-part message in MIME format 
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---------=_317F66BB.29596779 
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2" 
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 
 
P=F8ijdu, p=F8edpokl=E1d=E1m na 90 procent, =BEe ve zmu mondeo. 
Vzal byc= 
h tedy asi bratra, honzu pt=E1=E8ka, martina, howie ho. 
P. 
------------ P=F9vodn=ED zpr=E1va ------------ 
Od: Ludmila B <bludmilab@seznam.cz> 
P=F8edm=ECt: 1. zapas 6. 4. 
Datum: 30.3.2008 23:20:10 
---------------------------------------- 
Ahoj,  
 
pristi zapas je v nedeli 4. 6. od 18:30 v ZS Mendel ova. 
 
Martin 
 
---------=_317F66BB.29596779 
Content-Type: image/gif; name="icon_attachment.gif"  
Content-Transfer-Encoding: base64 
 
R0lGODlhEAAQAJEAAAAAAP///wAAiv///yH5BAEAAAMALAAAAAA QABAAQAIknI
+ZMuy6moTz 
MGpuVe/RvkHCiC1kWWmc5IlsiIBqNLZuhqIFADs= 
 
---------=_317F66BB.29596779-- 

 
 
 

7.3 Instalační CD 

Instalační CD obsahuje tyto adresáře 
 

� MujMail - obsahuje celý NetBeans 5.0 mobile project. 
� src - obsahuje zdrojové soubory 
� dist - obsahuja javadoc dokumentaci a MujMail.jad a MujMail.jar soubory 

� MujMailServlet - obsahuje celý NetBean 5.0 projekt webové aplikace.  
� src - obsahuje zdrojové soubory 
� src/dist - obsahuja javadoc dokumentaci a MujMailServlet.war 
� dist - obsahuje MujMailServlet.war soubor 
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