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Mapz

je turistická navigace pro mobilní telefony na platformě J2ME. Hlavní rysy
aplikace jsou:

• Online (WMS, www.openstreetmap.org, www.mapy.cz,...) i offline
rastrové mapové podklady

• Určení polohy pomocí externí GPS nebo podle telefonního vysílače.
• Zobrazení aktuální polohy na mapě, nahrávání trasy, navigace po zvolené

trase.

Požadavky

Telefon podporující Javu J2ME:
• CLDC 1.1
• MIDP 2.0
• JSR 82 (Bluetooth API) - pro připojení externí GPS
• JSR 75 (File Connection API) - ukládání a načitaní tras a mapových

podkladů
• připojení k internetu - určení polohy přes BTS, online mapové podklady
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http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
http://www.openstreetmap.org
http://www.mapy.cz
http://java.sun.com/javame/reference/apis/jsr082/
http://developers.sun.com/mobility/apis/articles/fileconnection/


Testováno na Sony Ericsson K800i, Sony Ericsson SDK for the Java ME

Platform, Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2 Emulator.

Doporučeno:
• GPS modul podporující standart NMEA a připojení přes Bluetooth SPP

(Serial port profile) nebo dostupný jako COM port v mobilu.
Testováno s GPS Qstarz Q1000.

Popis programu

Mapy

Formát mapový podkladů:
Mapz zobrazuje rastrové mapy. Ve
formátech .jpg,.png (závisí na Javě v
mobilním telefonu, tyto dva jsou ale snad
všude a další by neměli být potřeba).
Mapy jsou rozsekané do mapových dlaždic -
Mapz podporuje volitelnou velikost dlaždice
- obvykle jsou to však čtverce o hraně 256
pixelů. U většiny mapový serverů je velikost
pevně dána, u WMS je možné si zvolit
vlastní.
Možnosti zoomování/přibližování mapy jsou
taktéž odvozené od formátu dostupných
dat. Přibližovat/vzdalovat mapu lze tedy v
násobcích 2.

Mapz podporuje celou řadu mapových podkladů.
Podporované mapy lze rozdělit do několika kategorií:

1. www.mapy.cz - Výborné online mapy České republiky. Nabízejí několik
druhů mapových vrstev - turistická mapa, turistické a cyklistické značené
trasy, stínovaný reliéf, fotografická mapa atd.

2. www.openstreetmap.org - volně šiřitelné mapy vytvářené samotnými
uživateli. V České republice zatím není pokrytí perfektní, ale neustále se
zlepšuje. Do této kategorie pak spadají i další zdroje map, které poskytují
mapové dlaždice ve stejném souřadném systému a zobrazení. Což je
velká většina existujících online map. Namátkou maps.google.com,
www.cykloserver.cz, maps.yahoo.com, maps.live.com.

3. WMS(Web map service) - podporovaná zobrazení jsou EPSG:32633 (UTM
zone 33) a EPSG:4326 (WGS84). Napřiklad WMS server katastru
nemovitostí.

4. Offline mapy - jakékoliv výše popsané mapové podklady, stažené a
uložené do cache souboru na paměťové kartě v telefonu. Ve formátu
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http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/k800i
http://developer.sonyericsson.com/site/global/docstools/java/p_java.jsp
http://developer.sonyericsson.com/site/global/docstools/java/p_java.jsp
http://java.sun.com/products/sjwtoolkit/download.html
http://en.wikipedia.org/wiki/NMEA
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_profile#Serial_Port_Profile_.28SPP.29
http://www.qstarz.com/Products/GPS%20Products/BT-Q1000P-S.htm
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-WMS_PRO_KM
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-WMS_PRO_KM


aplikace Mapnav - MNO(MNM) - k vytvoření takové cache slouží aplikace
MapCreator. V budoucnu v plánu cache na bázi formátu TAR.

Každý zdroj poskytuje mapové vrstvy, které je možné skládat dohromady přes
sebe. Například vrstvy turistická mapa, stínovaný reliéf nebo fotografická mapa a
WMS vrstva z katastru nemovitostí.
Jedinou podmínkou je že vrstvy musí byt ve stejne kartografické projekci.
Dohromady lze tedy
zkombinovat vrstvy z:

• mapy.cz, WMS EPSG:32633
• openstreetmap.org a další a WMS EPSG:4326

Určení polohy zařízení

GPS - pomocí externího GPS bluetooth
zařízení. Poskytuje velmi přesné zaměření
polohy. Nevýhodou je potřeba dalšího
zařízení. Po zapnutí GPS také chvíli trvá než
se GPS zaměří a začne polohu určovat.

BTS - zjištění polohy podle "cell id" vysílače
ke kterému je telefon připojen a online
databáze souřadnic telefonních vysílačů.
Některé novější mobilní telefony umožňují
"cell id" vysílače zjistit. Konkrétní poloha už
se zjistí přes internet a zvolenou databázi.
Získané souřadnice se v telefonu ukládají do
paměti.
Všechny dostupné pozice jsou pak
zobrazeny na mapě i s určením směru
pohybu v případě GPS.

Záznam trasy

Pozice (GPS i BTS) lze volitelně nahrávat jako trasu. Tato trasa se potom
zobrazuje na mapě. Trasa se ukládá ve formátu GPX na zvoleně místo na
paměťovou kartu v telefonu.
Trasa se ukládá průběžně za běhu programu, po startu se načte předchozí
nahraná trasa.

Navigace

Program umožňuje i navigaci po zvolené cestě. Cestu je možné načíst ze souboru
ve formátu GPX. Program naviguje po cestě po jednotlivých bodech cesty.
Navigace se automaticky přepíná na další body na základě aktuální pozice mobilu.
Cesta je zobrazena na mapě, společně s šipkou navigující k dalšímu bodu cesty.

3

http://mapnav.spb.ru/site/index.php
http://mapnav.spb.ru/site/download.php?view.52
http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_eXchange_Format


Osd

Na displej jsou zobrazeny aktuální informace o pozici mobilu, dostupných
lokalizačních metodách a stavu programu. Jako např. aktuální rychlost,jméno
mapy,stav připojení k internetu a podobně.
Je možné přepínat mezi několika sadami informací.

Ostatní

Mezi další funkce patři podpora služeb z
portálu katastru nemovitostí - kromě WMS
vrstvy z katastru nemovitostí je možné
otevřít zjednodušený výpis z katastru pro
pozici/parcelu zvolenou na mapě.

Ovládání programu

Program po spuštění a načtení do paměti
zobrazí obrazovku s mapou.
Všechna nastavení (např. připojená GPS,
pozice na mapě atd.) se i po ukončení
programu zachovají a při dalším spuštění
jsou znovu použita.
Základem aplikace je hlavní obrazovka s
mapu a menu se všemi dostupnými příkazy.

Mapa

Na displej se vykresluje aktuální mapa, nahraná trasa a trasa po které se
naviguje, aktuální pozice a různé informace.
Mapu lze volně posunovat (joistickem telefonu) a přibližovat a vzdalovat.

Základní nastavení klávesových zkratek:

Klávesa Příkaz

joistick posun mapy

# hlavní menu

1 přiblížit mapu

3 oddálit mapu

4 menu GPS

5 menu track

7 vybrat GPS
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http://nahlizenidokn.cuzk.cz/


0 přimknout mapu k GPS

* přepnout mapu

Klávesové zkratky lze libovolně měnit. Jakékoliv klávese lze přiřadit jakýkoliv
příkaz dostupný z hlavního menu. Stačí na daném příkazu v menu zadat "assign
key" a zadat příslušnou klávesu.

Menu

GPS

• Select GPS - dialog pro výběr aktivního zařízení GPS. Zobrazí zařízení
dostupná přes Bluetooth nebo na portech COM. Navíc položku TEST
TRACK - záznam trasy vložený přímo v programu, umožňující vyzkoušet
funkcionalitu i bez GPS.

• Connect/Disconnect GPS - odpojí/připojí aktivní GPS zařízení.
• Lock to GPS - Zapne/Vypne přimknutí mapy k aktuální pozici. Mapa se

bude pohybovat společně s GPS.
• Show GPS location - posune mapu na pozici GPS
• Show BTS location - posune mapu na pozici zjištěnou některým z BTS

modulů

track

• Record new track - uloží aktuálně nahrávanou trasu a začne nahrávat
novou, do nového souboru.

• Enable/Disable track recording - Zapne/Vypne nahrávání trasy.
• Enable/Disable navigation - Zapne/Vypne zobrazení navigace po trase.
• Reset navigation - navigace se vrátí na začátek navigované cesty.

map

• Zoom map in - přiblíží mapu
• Zoom map out - oddálí mapu
• Next map - přepne mapu
• Refresh map tiles - znovu načte mapové dlaždice zobrazené na obrazovce
• Cycle osd - přepne sadu informací zobrazenou na mapě.

system

• Katastr výpis - otevře v interním webovém prohlížeči mobilu výpis z
katastru nemovitostí pro aktuálně zobrazenou pozici na mapě.

• Clear RMS cache - smaže cache mapových dlaždic stažených z webu
• Restore default options - obnoví výchozí nastavení aplikace
• Take screenshot - uloží obrázek mapy
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• Enable/Disable screensaver - povolí/zakáže zhasnutí displeje mobilu při
delší nečinnosti

• Enable/Disable net connectivity - povolí/zakáže připojení k internetu
• Assigned keys commands - zobrazí přiřazené klávesové zkratky
• Log console - obrazovka ladících zpráv programu

options

Obsahuje další menu kde je možné měnit různé parametry aplikace.
• OSD - barvy,velikost atd. textů na obrazovce
• other - rychlost posunu mapy, velikost cache atd..
• track - parametry pro záznam trasy. Body se zaznamenávají na základě

několika podmínek rozhodujících se podle rozdílu aktuální a poslední
zaznamenané pozice. Jsou to například - změna kurzu,rychlost, uražená
vzdálenost, čas...

• www - velikost bufferu a počet vláken při stahováni dlaždic z webu
• files - cesty k souborům které aplikace používá.

exit

Ukončí aplikaci.

Soubory

Aplikace si v telefonu na paměťové kartě vytváří pracovní adresář "mapz". V něm
potom ukládá a načítá soubory se kterými pracuje (trasy,screenshoty...).
Jména souborů a adresáře lze konfigurovat v menu.
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