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Úvod

Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která promění
mobilní telefon s GPS zařízením v turistickou navigaci. Důležitým aspektem bude
podpora méně výkonných, zato dostupných mobilních telefonů. Dále pak využití
online připojení pro dynamické získávání map a dalších informací.
Práce rozebere jak konkrétní problémy při programování pro mobilní zařízení, tak
i obecnější postupy a datové struktury užitečné při programování mapové
aplikace.
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Mapy

Úvod

Základní stavební kameny pro kreslení mapy jsou:
1. Rastrová data

◦ Mapové dlaždice - jedná se o samotné mapy nasekané do velkého
množství malých částí v různém měřítku.

2. Vektorová data
◦ Body
◦ Trasy - např. zaznamenaná trasa pohybu nebo cesta určená k

navigaci
Tato data je třeba udržovat v paměti, přidávat a odebírat položky, rychle v nich
vyhledávat takovou část, kterou chceme právě zobrazit.

Projekce, Zobrazení

Kartografická projekce [1] neboli mapové zobrazení je metoda, kterou se obraz
zakřiveného zemského povrchu převádí do roviny. Tímto převodem vzniká mapa.
Různých kartografických projekcí existuje velké množství. Jednotlivé projekce se
od sebe liší vhodností použití v různých situacích a různých oblastech na Zemi.

Obrázek 1: Projekce zemského povrchu do roviny, zdroj:www.maptiler.org [2]

Mercator

Velmi rozšířené je tzv. Mercatorovo zobrazení [3]. To vzniká zobrazením
zemského povrchu na válec, a jeho následným rozvinutím do plochy. Válec je
orientovaný svisle, takže se před rozvinutím dotýká rovníku po celém obvodu
Země.
Výhodou je, že toto zobrazení je úhlojevné, tedy zachovává úhly. Nevýhodou pak
je silné zkreslení délek a ploch v oblastech vzdálených od rovníku. Například
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ostrov Grónsko se na mapě jeví přibližně stejně velký jako ve skutečnosti
čtrnáctkrát větší Afrika.

Obrázek 2: Ukázka plošného zkreslení při zobrazení Mercator,
zdroj:wikipedia.org [3]

Mercatorovo zobrazení se využívá zvláště u map pokrývajících celý zemský
povrch. Příkladem jsou nejznámější online mapové servery jako Google Maps
nebo Open Street Map.

Převody souřadnic

K popisu souřadnic na Zemi se běžně užívají úhlové souřadnice popisující
zeměpisnou šířku a délku. Ty je pak třeba převádět do roviny, neboli do
souřadnic odpovídajících pixelům dané mapy. K převodu souřadnic jsem použil
následujícího vztahu, popsaného na serveru Open Street Map [4].
Použité proměnné:

• lat - zeměpisná šířka ve ve stupních [-90º..90º]
• lon - zeměpisná délka ve stupních [-180º..180º]
• x - souřadnice v pixelech na vodorovné ose na mapě

• y - souřadnice v pixelech na svislé ose na mapě

• zoom - zoom mapy ve kterém souřadnice počítáme

Postup převodu zeměpisné šířky a délky na pixely:
1. Zeměpisné souřadnice zobrazíme do Mercatorova zobrazení

2. Změníme rozsah hodnot souřadnic x,y do rozmezí [0..1]
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3. Roznásobíme mocninou 2 podle aktuálního zoomu.
4. Celočíselné části souřadnic potom dávají souřadnice dlaždic. Souřadnice

bodu v pixelech je celočíselná část ještě po vynásobení velikostí dlaždice -
256.

Dosazením vzorců do jednoho dostaneme rovnice:

Vztahy pro převod opačným směrem jsou následující:

UTM

Neboli Universal Transverse Mercator [5], je odvozeno od Mercatorova zobrazení
a snaží eliminovat některé jeho nevýhody. UTM není jedno zobrazení, ale definuje
sadu kartografických zobrazení pro celou Zemi, rozdělených do jednotlivých zón.
Země je rozdělena do 60 poledníkových zón, které jsou označeny čísly. Dále pak
na rovnoběžníkové zóny označené písmeny abecedy. Tím vzniká mřížka
pokrývající celou Zemi. Jednotlivé zóny mají definovanou vlastní upravenou
variantu Mercatorova zobrazení. Oproti Mercatorovu zobrazení je válec, na který
zobrazujeme, pootočen o 90 stupňů, takže se před rozvinutím dotýká země na
příslušném poledníku.
Vždy se tak v konkrétní variantě UTM zobrazuje, v porovnání s celou Zemí,
relativně malá plocha. To minimalizuje plošné zkreslení a umožňuje například
výpočet vzdáleností s pomocí Pythagorovy věty.
UTM zobrazení se využívá spíše pro mapy lokálního rozsahu. Na známém českém
serveru Mapy.cz je například použita mírně upravená varianta pro zónu 33.

Mapové dlaždice

Po projekci do 2D prostoru si můžeme mapu představit, zjednodušeně řečeno,
jako obyčejný obrázek obrovských rozměrů. Takový obrázek je obtížné mít v
celku. Navíc při zobrazování mapy potřebujeme zpracovávat pouze jeho malý
výřez. Obvykle se tedy provádí rozřezání mapy na čtvercové dlaždice předem
dané velikosti, které se následně očíslují. S těmi už je snadnější pracovat.
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Obrázek 3: Číslování dlaždic

Při vykreslení mapy potřebujeme zobrazit jen určitý výřez mapy. K tomu nám
postačí vypočítat indexy příslušných dlaždic a zbytkem mapy se nemusíme vůbec
zabývat.
Mapu ale chceme také přibližovat a vzdalovat. Při velkém vzdálení od mapy by
bylo potřeba zpracovat a zmenšit velké množství dlaždic.

Obrázek 4: Pyramida mapových dlaždic, zdroj:www.maptiler.org [1a]

Dlaždice se proto vytváří ještě v několika variantách pro různá přiblížení, vždy v
násobcích 2. Čtyři dlaždice ve větším měřítku se tak vždy sloučí do jedné v
menším měřítku atd.
Celá mapa v různých úrovních přiblížení je tedy reprezentována jakoby
pyramidou dlaždic. Tu si můžeme představit také jako strom, kdy plocha
vykreslená na každé dlaždici odpovídá ploše na odpovídajících čtyřech dlaždicích v
přiblížení dvakrát větším.

Obrázek 5: Pyramida mapových dlaždic.

Jak vyplývá z přecházejícího popisu, dlaždice v měřítku Z o souřadnicích X a Y:
• odpovídá v měřítku Z+1 čtyřem dlaždicím o souřadnicích [2X,2Y],

[2X+1,2Y], [2X,2Y+1] a [2X+1,2Y+1]
• odpovídá části dlaždice v měřítku Z-1 o souřadnicích [X/2,Y/2]
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Kódování mapových dlaždic

Každý server poskytující on-line mapové dlaždice používá mírně odlišnou formu
URL pro identifikaci dlaždic. Klíč jednoznačně identifikující každou dlaždici tvoří
souřadnice X a Y a měřítko Z. Souřadnice X,Y představují pořadové číslo dlaždice

v daném zoomu, počítáno od levého horního rohu. U všech popisovaných serverů
mají dlaždice velikost 256x256 pixelů.

Následuje několik příkladů serverů i s popisem kódování adresy dlaždic.

www.openstreetmap.org

Zoom Z=0 obsahuje jednu dlaždici o souřadnicích [0,0] pokrývající celou

zeměkouli.
Adresa mapové dlaždice je například: http://tile.openstreetmap.org/{Z}/
{X}/{Y}.png, kde {Z} znamená zoom a {X} a {Y} jednotlivé souřadnice.

Konkrétní příklad: http://tile.openstreetmap.org/12/2347/1562.png
Server poskytuje i více mapových vrstev, které se liší pouze částí adresy
před /{Z}/{X}/{Y}.png .
Tento formát je brán jako určitý standard a využívají ho i některé další severy.

Název mapy URL

Mapnik http://tile.openstreetmap.org/{Z}/{X}/{Y}.png

Osmarender/
Tiles@Home

http://tah.openstreetmap.org/Tiles/tile/{Z}/{X}/{Y}.png

Cyklistická
http://andy.sandbox.cloudmade.com/tiles/cycle/{Z}/{X}/
{Y}.png

Tabulka 1: Příklady mapových vrstev openstreetmap.org

www.cykloserver.cz

Formát adresy dlaždic je odvozený od openstreetmap.

Název mapy URL

Turistická http://services.tmapserver.cz/tiles/gm/shc/{Z}/{X}/{Y}.png

Cykloturistická http://services.tmapserver.cz/tiles/gm/shc/{Z}c/{X}/{Y}.png

Reliéf http://services.tmapserver.cz/tiles/gm/sum/{Z}/{X}/{Y}.png

Tabulka 2: Mapové vrstvy na cykloserver.cz

Cykloturistická mapa je dostupná pouze pro zoom větší než 12.
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maps.google.com

Parametry {Z},{X},{Y} mají stejný význam jako u openstreetmap.

Název mapy URL

Základní http://mt0.google.com/vt/v=w2.99&hl=cs&x={X}&y={Y}&z={Z}&s=Galileo

Terénní http://mt0.google.com/mt/v=w2p.87&hl=cs&x={X}&y={Y}&z={Z}&s=Galileo

Fotografická http://khm0.google.com/kh/v=41&x={X}&y={Y}&z={Z}&s=Galileo

Tabulka 3: Mapové vrstvy na maps.google.com

Jistou nevýhodou těchto map je, že přímé využití mapových dlaždic není firmou
Google oficiálně podporováno a formát adresy se čas od času mění.

Indexování mapových dlaždic

Mapové dlaždice uložené v operační paměti nebo na paměťové kartě potřebujeme
rychle vyhledávat a zobrazovat.
Máme určitý pohled na mapu, neboli část mapy, kterou chceme vykreslit. Jedná
se o obdélníkovou oblast, kterou pohled pokrývá, a zoom, ve kterém právě mapu
zobrazujeme. Podle těchto kritérií chceme vybrat dlaždice, které do tohoto výběru
patří, a ty na obrazovku vykreslit.
Požadavky na datovou strukturu indexující dlaždice se budou mírně lišit podle
použití:

• index dlaždic ze souboru - velké množství dlaždic, obvykle souvislá
obdélníková oblast v několika úrovních přiblížení. Po načtení je potřeba
přidávat další prvky.

• index dlaždic z paměti - dlaždice načtené do paměti během procházení
mapou. Oblast, kterou dlaždice pokrývají, může být velmi různorodá v
závislosti pohybu uživatele v mapě. Je třeba do struktury dlaždice
přidávat postupně.

Varianta s polem

V prvním případě by bylo možné jednoduše ukládat dlaždice do sady
dvourozměrných polí, kde každému zoomu odpovídá jedno pole. V rámci pole je
pozice určena souřadnicemi dlaždice X,Y s tím, že by první prvek každého pole
měl index roven nejnižší použité hodnotě.
Přidávat jednotlivé dlaždice v této variantě snadno nelze.
Vyhledání dlaždice, neboli nalezení v polích podle indexů, zabere konstantní čas.
Paměťové nároky jsou lineární vzhledem k oblasti, kterou dlaždice pokrývají.

12



Tato varianta ale předpokládá, že indexované dlaždice budou tvořit souvislou
oblast. Při nedodržení tohoto předpokladu by docházelo k přílišnému plýtvání
pamětí.

QuadTree

Výše zmíněné nedostatky řeší ukládání dlaždic v QuadTree stromě. Tato varianta
odpovídá jejich výše popsané struktuře. Navíc umožňuje jednotlivé dlaždice
postupně přidávat a bez problému indexuje dlaždice z různých oblastí.
Každý uzel ve stromě tak obsahuje:

• popis mapové dlaždice (pokud pro daný uzel existuje) - odkaz do paměti
nebo do souboru s daty

• odkaz na předka ve stromě (odpovídající dlaždice v zoomu o 1 menším)
• odkazy na 4 odpovídající potomky v zoomu o 1 větším. Odkaz na

potomka může být i prázdný, pokud v jeho podstromě neindexujeme
žádnou dlaždici.

Prázdný strom tak sestává pouze z kořene - základního uzlu v zoomu 0, o
souřadnicích [0,0] bez odkazu na dlaždici.

Paměťové nároky

Paměťové nároky jsou v nejhorším případě díky uspořádání do stromu
O(n×log(N)), kde n je počet indexovaných dlaždic a N je maximální počet

dlaždic ve stromu. Výraz log(N) odpovídá hodnotě maximálního zoomu mapy. K

tomu však dojde pouze pokud jsou jednotlivé dlaždice ve velkém přiblížení a

neleží blízko sebe, což běžně prakticky nenastane.

Při prohlížení mapy se obvykle pohybujeme plynule v určité oblasti. Dále pak
mapu přibližujeme a vzdalujeme, čímž se opět zobrazují další dlaždice v té samé
oblasti, jen v sousedním měřítku. I v případě předem připraveného cache souboru
se bude obvykle jednat o souvislou oblast, a to opět o stejnou oblast pro různá
měříka mapy.
Pro takovéto převážně souvislé plochy bude naprostá většina uzlů ve stromu
využita jako index mapové dlaždice. Nároky na paměť tedy budou v běžném
případě skoro lineární vzhledem k počtu indexovaných dlaždic.

Přidání dlaždice

Přidání do stromu znamená přidaní do základního uzlu stromu - do kořene.
Přidáváme dlaždici o souřadnicích Z(zoom),X,Y. Uzel do kterého se právě

pokoušíme přidat má souřadnice z,x,y.

Přidání do uzlu (z,x,y):

• pokud jsme dosáhli požadovaného patra stromu, neboli Z=z - dlaždici

uložíme v tomto uzlu.
• pokud potřebujeme ve stromu dále, neboli Z>z - podle souřadnic X,Y

vybereme jednoho ze čtyř potomků aktuálního uzlu. Pokud tento potomek
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ještě neexistuje, založíme ho jako nový prázdný (bez dlaždice) uzel a
rekurzivně se pokusíme přidat dlaždici do vybraného uzlu.

Potřebný čas pro přidání dlaždice odpovídá zoomu Z přidávané dlaždice. Počet

úrovní přiblížení u každé mapy je předem dán a maximálně se pohybuje mezi
hodnotou 20 až 30.

Vyhledání dlaždice

Vyhledání dlaždice bude obdobné jako vkládání. Projdeme stromem od kořene
dolů. V případě, že nějaký uzel po cestě nebude mít odpovídajícího potomka,
strom hledanou dlaždici neobsahuje. Pokud narazíme na uzel který dlaždici
odpovídá, podíváme se jestli tento uzel nějakou dlaždici indexuje. Pokud uzel
dlaždici nemá, není tato dlaždice ve stromě uložena. V opačném případě jsme
dlaždici nalezli.
Časové nároky jsou opět, jako v případě přidávání do stromu, závislé na zoomu
dlaždice.

Odebrání dlaždice

Nejprve najdeme ve stromě uzel odpovídající odebírané dlaždici. Pokud je
dlaždice ve stromě uložena, smažeme její záznam z příslušného uzlu. Pokud tento
uzel má nějaké potomky, nemůžeme ho celý odstranit a odebrání dlaždice je tím
hotovo. Pokud uzel potomky nemá pokusíme se ho rekurzivně smazat. Tedy
dáme smazat jeho nadřazený uzel.
Smazání uzlu: nejprve smažeme odkaz na potomka ze kterého jsme přišli. Poté
následují 2 možnosti:

• uzel nemá žádné potomky a neindexuje dlaždici - mažeme rekurzivně
rodiče tohoto uzlu

• uzel má nějakého potomka nebo indexuje dlaždici - tento uzel už mazat
nejde. Odebrání dlaždice je hotovo.

Časová složitost je dvojnásobná oproti vyhledání. Projdeme stromem dolů při
hledání, a pak v nejhorším případě při promazávání až nahoru.

QuadTree s externí pamětí

Může nastat i situace, kdy potřebujeme indexovat takové množství dlaždic, že i
QuadTree strom, který obsahuje pouze jejich indexy, zabere příliš mnoho paměti.
V tomto případě je možné uvažovat o variantě QuadTree s částečným využitím
externí paměti.
Celý strom indexující všechny dlaždice bude uložen v externí paměti, např. na
paměťové kartě. V operační pamětí si budeme držet jen tu část stromu, se kterou
právě pracujeme.
Pro připomenutí:

• Využití stromu je takové, že z něj získáváme dlaždice, které se mají právě
zobrazit.
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• Zobrazená část mapy se typicky mění jen málo, nebo se jen plynule
posunuje. To znamená že strom dostává opakovaně dotazy na stejné
nebo velmi podobné množiny dlaždic.

Nám tedy stačí držet si v operační paměti pouze zobrazovanou část stromu. Toho
docílíme následující úpravou původního stromu.
Každý uzel stromu obsahuje odkaz na potomka. Každý tento odkaz bude mít 3
stavy místo původních 2. Jsou to tyto stavy:

• prázdný odkaz - takový potomek ve stromě neexistuje
• odkaz na potomka v operační paměti - stejně jako v původní variantě
• odkaz na potomka v externí paměti - v případě potřeby je tento podstrom

dohledatelný, ale aktuálně nezabírá žádné místo v operační paměti
Každý uzel bude navíc obsahovat časové razítko, které se obnoví při každém
průchodu uzlem. Razítko může být například počet předešlých vyhledávání ve
stromu.
V počátečním stavu je v operační paměti jen kořen stromu s odkazy na potomky
do externí paměti.
Pokud při průchodu stromem chceme projít přes odkaz do externí paměti,
odkazovaného potomka načteme, původní odkaz přesměrujeme na načtený uzel a
pokračujeme.
Aby se strom stále jen nezvětšoval, musíme občas uzly i promazávat. K tomu
poslouží časové razítko. Při průchodu každým uzlem zkontrolujeme jeho potomky
a ty, jejichž razítko poslední návštěvy už je staré, z operační paměti odstraníme.
Upravíme také příslušný odkaz v nadřazeném uzlu na odkaz externí.
Protože většina dotazů se z principu využití stromu opakuje, pomalých čtení z
externí paměti nebude mnoho. A protože počet aktuálně potřebných, a tedy i
vyhledávaných dlaždic je malý, množství zabrané operační paměti v poměru k
velikosti celého stromu bude zanedbatelné.

Konkrétní příklad

Jako příklad uvedu paměťové nároky v Java Virtual Machine na telefonu K800i.
Paměť pro jeden uzel:

• hlavička třídy 12 bytů
• index dlaždice - velikost a pozice v paměti - 8 bytů
• odkazy na čtyři potomky, každý 4 byty

To je tedy 12 + 4 × 4 + 8 = 36 bytů na jeden uzel.

Dlaždic, a tedy přinejmenším i uzlů ve stromě, jsou v cache souboru reálně
desítky tisíc. S takovým počtem dosáhneme pokrytí České republiky v poměrně
kvalitním měřítku.
To nám dává přibližně 20000 × 36 = 720000 bytů. Tedy cca 700KB.

Původní varianta stromu musí mít v operační paměti všechny tyto uzly, zatímco
varianta s externí pamětí bude mít nároky zanedbatelné.
Velikost dostupné operační paměti na různých modelech mobilních telefonů se
samozřejmě velmi liší. Na mnou testovaném Sonny Ericsson K800i je pro aplikace
dostupných cca 1-2MB paměti.
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V takovém případě je úspora stromu s externí pamětí nezanedbatelná, i za cenu
pomalejší práce se stromem.

Hašovací tabulka

Další možností je využití hašovací tabulky. Ta je, s ohledem na spotřebovanou
paměť a rychlost, srovnatelná s QuadTree. Implementace hašovací tabulky je
přímo dostupná jako součást MIDP knihoven [6]. Vzhledem k velkému počtu
indexovaných položek se mi ale vyplatila vlastní implementace optimalizovaná
přímo pro mapové dlaždice tak, aby se spotřebovalo co nejméně paměti.
Výhody hašovací tabulky oproti QuadTree jsou:

• jednodušší implementace
• o trochu rychlejší vkládání a získávání záznamů - to je znát hlavně při

indexování velkého množství záznamů najednou, když se načítá cache
soubor dlaždic.

Nevýhodou jsou o trochu větší paměťové nároky.

Porovnání paměťové náročnosti

Jako příklad opět uvedu paměťové nároky v Java Virtual Machine na telefonu
K800i.
Kolize v tabulce se řeší uložením kolidujících prvků do spojového seznamu.
Pro jednu dlaždici je potřeba v tabulce položka s těmito daty:

• hlavička třídy 12 bytů
• index dlaždice - velikost a pozice v paměti - 8 bytů
• jednoznačný klíč pro identifikaci dlaždice - 3 souřadnice - 3×4 = 12 bytů
• odkaz na další položku pokud došlo v tabulce ke kolizi - 4 byty
• samotná tabulka s odkazy při průměrném vytížení tabulky kolem 2/3

zabírá 4×1.5 = 6 bytů na dlaždici

Celkem tedy 12 + 8 + 3 × 4 + 4 + 6 = 42 bytů na jednu dlaždici.

Hašovací tabulka v tomto porovnání vychází o trochu hůře než QuadTree.

Vícevrstvá hašovací tabulka

V jednoduché verzi hašovací tabulky jsou vstupem pro hašovací funkci tři hodnoty
identifikující dlaždici, její souřadnice X,Y,Z.

Použijeme tři vrstvy hašovacích tabulky, kdy v každé vrstvě budeme hašovat
pomocí jedné souřadnice a hašovací funkcí bude pouhá identita.
Máme tedy jednu základní hašovací tabulku, ve které hašujeme pouze podle
souřadnice Z. Na odpovídajících pozicích v tabulce jsou pak uloženy další tabulky,

ve kterých hašujeme podle souřadnice X. A v další vrstvě, kde hašujeme obdobně

podle souřadnice Y, už ukládáme přímo indexovanou adresu dlaždice.

Rozdělení tabulky na více vrstev nám umožní využít faktu, že obvykle indexujeme
dlaždice ve stejné oblasti, tedy že dlaždice mívají tyto souřadnice v určitém
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souvislém intervalu (viz. paměťová náročnost QuadTree). To znamená, že
hodnoty budou v každé z tabulek zahašovány plynule za sebou. Při faktoru
naplnění blízkému hodnotě 1 bude každá tabulka souvisle zaplněná, a to s
minimálním počtem kolizí.

Obrázek 6: Optimálně využitá tabulka s rezervou pro případ nesouvislých dat.

Ve výsledku tato varianta hašovací tabulky funguje v obvyklém případě (index
souvislých oblastí) prakticky stejně efektivně jako varianta s polem. V ostatních
případech se chová jako obyčejná hašovací tabulka.

Vektorová data

Na mapě potřebujeme zobrazovat také vektorová data jako body a trasy.
Kritériem při vyhledávaní objektů, které chceme zobrazit, bude, stejně jako u
mapových dlaždic, obdélníkový výřez reprezentujíci pohled na mapu.
Dále však bude třeba vektorová data nějakým způsobem filtrovat podle toho, jak
velkou oblast a v jakém rozlišení (s jakými detaily) chceme vykreslit.
Mějme například zaznamenanou trasu bodů. Při pohledu na mapu ve velkém
měřítku se může stát, že do výřezu spadne celá trasa, tedy všechny její body.
Zároveň se ale bude trasa zobrazovat na displej tak malá, že velké množství bodů
od sebe nebude na obrazovce vzdáleno ani jeden pixel.
Budeme tedy chtít vybrat jen takovou podmnožinu bodů z trasy, která celou trasu
dostatečně popisuje, zároveň ale nejsou jednotlivé body příliš blízko u sebe.
V mapové aplikaci je potřeba zejména rychle zobrazovat menší množství velmi
dlouhých tras (záznam pozic z GPS, navigovaná trasa).

Body

Pro indexování a vyhledávání bodů na základě souřadnic je možné využít výše
popsanou variantu QuadTree. Každý uzel si bude pamatovat seznam bodů
patřících do obdélníku odpovídajícímu danému vrcholu. Do uzlů na vyšších
úrovních nebudeme ukládat všechny body, ale pouze takovou podmnožinu, aby
jednotlivé body nebyly příliš blízko u sebe.
To nám umožní vyhledávat body podle souřadnic a také je filtrovat podle toho, v
jakých detailech zrovna mapu kreslíme.
Touto variantou jsem se dále nezabýval. V programu jsem nepotřeboval
indexovat jednotlivé body, ale spíše souvislé trasy složené z bodů.
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Trasy

Trasa - neboli seznam bodů. Každý bod je dán 2D geografickými souřadnicemi.
Obecně to jsou zeměpisná šířka a délka. Pro účely kreslení v mapě budeme brát
jako souřadnice polohu na osách X,Y v aktuálním geografickém zobrazení a v
aktuálním měřítku mapy.
S trasou by bylo na první pohled vhodné pracovat jako s jednotlivými body.
Indexovat trasu jako body v QuadTree, a při kreslení trasy vyhledávat jednotlivé
body patřící do vybrané oblasti.
Při indexování a ukládání lze však využít vlastností, které body v souvislé trase
mají.
Nejdůležitější pozorování je, že body v trase nejsou náhodně rozházeny. Body
ležící na trase za sebou mají skoro stejné souřadnice, rychlost, nadmořskou výšku
a podobně. Z toho vyplývá, že padne-li do výřezu určitý bod, padnou tam skoro
určitě i body na trase okolo něj.

Strom nad trasou

Sdružíme-li tedy několik sousedních bodů do jednoho uzlu, dokážeme je v něm
vcelku přesně popsat všechny najednou.

Obrázek 7: Oblasti reprezentované uzly stromu.

Body v trase vezmeme jako seznam jeden po druhém a postavíme nad nimi
binární strom. V nultém patře v listech tak budou zleva doprava jednotlivé body
trasy. V prvním patře každý uzel reprezentuje dva jemu příslušející body a tak
dále až do kořene.
Paměťové nároky celého stromu jsou lineární vzhledem k počtu uložených bodů.

Informace v uzlech

Takováto struktura stromu umožňuje rychlé vyhledávání bodů v trase, nejen
podle souřadnic. V uzlech můžeme také ukládat čas a vzdálenost na trase prvního
a posledního reprezentovaného bodu, maximální, minimální a průměrnou rychlost
v reprezentovaném úseku a podobně. Toho pak lze využit při kreslení grafů
(rychlost v závislosti na čase či vzdálenosti) nebo počítání statistik pro různé části
trasy.
Nás teď bude ale zajímat pouze varianta pro vyhledávání viditelné části trasy v
dané oblasti. Pro ostatní parametry lze využít stejný princip.
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Obrázek 8: Ilustrace stromu

Potřebujeme si tedy v každém uzlu pamatovat oblast, reprezentovanou
obdélníkem, ve které leží všichni potomci daného uzlu. Tedy všechny listy pod
uzlem, neboli všechny body trasy, které tento uzel reprezentuje.

Vkládání do stromu

Jediná operace pozměňující strom, kterou se stromem trasy potřebujeme
provádět, je přidání nového bodu na konec trasy. Tato operace vystačí k
vybudování stromu nad trasou načtenou ze souboru a zároveň nám postačí při
nahrávání záznamu bodů z GPS.
Přidávaný bod umístíme jako poslední list ve stromě. Zároveň při průchodu uzly
ve stromu, jež jsou přidávanému bodu nadřazeny, upravíme jejich parametry
podle nového bodu.
Při vkládaní musíme projít od kořene k listu, kam se bod vkládá. Časová složitost
odpovídá hloubce stromu, takže je logaritmická vzhledem k počtu bodů uložených
ve stromě.

Vyhledání množiny bodů

Vyhledávaní probíhá podle těchto kritérií:
• oblast - chceme body v trase, které leží v daném obdélníku. Přesněji

řečeno ne body, ale množinu souvislých úseků trasy, které v zadané
oblasti leží.

• rozlišení - vyfiltrujeme z jednotlivých množin body tak, aby žádné dva po
sobě následující body nebyly příliš blízko sebe.

Výsledkem vyhledání je tedy množina množin bodů, neboli množina podtras
původní trasy. Každá podtrasa reprezentuje část původní trasy, takovou, která
leží v požadované oblasti. Navíc přefiltrovanou tak, že ji reprezentuje v daném
rozlišení co nejpřesněji s využitím co nejmenšího počtu bodů.
Průchod stromem pak popíšeme s pomocí několika málo podmínek. Začneme v
kořeni a postupně aplikujeme tato pravidla:

• oblast aktuálního uzlu nepřekrývá prohledávanou oblast - tento uzel nás
nezajímá, nic s ním neděláme

• oblast aktuálního uzlu překrývá prohledávanou oblast - tento uzel
potencionálně obsahuje hledané body trasy. Dále se rozhodneme podle
velikosti oblasti aktuálního uzlu:
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◦ velikost není pod hranicí zadaného rozlišení - vzdálenost bodů
pod uzlem může být větší, než udává požadavek na minimální
rozlišení. Iterujeme dále do všech potomků aktuálního uzlu.

◦ velikost je pod hranicí zadaného rozlišení - nemá smysl dále
iterovat do potomků. Jejich vzájemná vzdálenost už je stejně
příliš malá. Vybereme jako reprezentanta jeden z bodů, které
patří pod aktuální uzel a tohoto reprezentanta přidáme do
množiny nalezených bodů.

Přitom také označujeme ty nalezené body, které jsou začátkem souvislého úseku
trasy v hledané oblasti. Jsou to body, které přidáváme hned poté, co jsme se z
nějakého uzlu vrátili kvůli tomu, že byl mimo hledanou oblast.

Body na hranici hledané oblasti

Zbývá vyřešit problém hraničních bodů. Pokud trasu vykreslujeme v určité
oblasti, chceme vykreslit nejen body uvnitř oblasti, ale také vždy o jeden bod více
na obou koncích vybrané části trasy tak, aby se vykreslila i ta úsečka mezi
krajními body, která už je z časti mimo hledanou oblast (obrazovku). Tyto dva
body navíc u každého úseku nazveme hraniční body.
Toho docílíme správnou volbou reprezentanta uzlu a pozměněním oblastí, které
uzly pokrývají.

Volba reprezentanta

Jako reprezentanta uzlu vybereme vždy list pod uzlem (neboli bod trasy), který
leží nejvíce vpravo.
To také znamená, že reprezentant předcházejícího úseku musí být levý soused
listu, který je nejvíce vlevo pod daným uzlem. Ten ve stromu snadno najdeme.
Při nalezení prvního bodu každého nalezeného úseku proto přidáme i výše
popsaného předcházejícího reprezentanta. Tento reprezentant je jedním z
hraničních bodů. Je totiž v trase hned před bodem, který se první dostal do
hledané oblasti.

Oblasti uzlů

Nalezení druhého hraničního bodu zajistíme úpravou oblastí, které uzly
reprezentují. Oblast každého uzlu rozšíříme navíc o pozici levého souseda listu,
který je pod uzlem nejvíc vlevo.
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Obrázek 9: Ilustrace stromu s rozšířenou oblastí uzlů

Tím zajistíme, aby poslední bod vybraný v každém nalezeném úseku byl už mimo
hledanou oblast a byl to tedy druhý hraniční bod.
Poslední uzel v úseku, kde trasa opouští prohledávanou oblast, má 2 možnosti:

• Hledanou oblast trasa opouští někde v uzlu. Reprezentant uzlu, tedy list
nejvíc vpravo, je už mimo oblast. Je tedy hraničním bodem.

• Hledanou oblast trasa opouští přesně za uzlem. Reprezentant uzlu ještě
není mimo hledanou oblast. Tento reprezentant tedy není hraniční bod,
ale z podmínky, aby tento uzel byl poslední v úseku v oblasti vyplývá, že
sousední list hned za jeho reprezentantem už je mimo hledanou oblast.
Díky rozšíření oblastí uzlů bude oblast následujícího uzlu v trase rozšířena
o reprezentanta posledního uzlu (ten v hledané oblasti je). Algoritmus tak
do nalezeného úseku přiřadí i reprezentanta následujícího uzlu, který už v
oblasti neleží. Je tedy hledaným druhým hraničním bodem.

Jiná varianta

Strom by bylo možné ještě modifikovat tak, že počet potomků každého uzlu by
nebyl předem daný. Pevně daná by byla velikost oblasti, kterou každý uzel
zastupuje. Tato velikost by byla odvozena od konkrétní použité mapy. Přesněji od
jejího kartografického zobrazení. Velikost oblasti pro uzly v nejnižším patře nad
listy by tedy odpovídala jednomu pixelu v maximálním měřítku mapy a obdobně
postupně pro ostatní měřítka mapy a patra stromu.
Do uzlu se další potomci přidávají, dokud velikost jeho oblasti je v určených
mezích. Po překročení mezí by se vytvořil další sousední uzel.
Tato varianta by umožnila rychlejší vyhledávání podle oblasti a měřítka ve
stromě. Po nalezení prvního bodu části trasy ležícího ve vybrané oblasti a
takového, jehož úroveň ve stromě odpovídá požadovanému měřítku, by stačilo jít
po následujících uzlech ve stejném patře stromu. Po nalezení konce aktuálního
úseku by se začátek dalšího našel stejným způsobem jako v původním stromě.
Tato varianta umožňuje rychlejší vyhledávání ve stromě díky předuspořádání
bodů podle předem známých úrovní rozlišení, v jakých budeme body chtít ze
stromů získávat. Nevýhodou pak je, že při změně na mapu s jinou kartografickou
projekcí by bylo nutné celý strom znovu vytvořit.
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Určování polohy

CellID

Primárním způsobem pro určování polohy zařízení je systém GPS. Hlavním
důvodem je vysoká přesnost.
Určování polohy podle identifikačního klíče telefonního vysílače, tzv. cellid, ke
kterému je mobilní telefon připojen, není zdaleka tak přesné. V některých
situacích ale dokáže GPS směle nahradit.

Výhody metody CellId:
• rychlost inicializace - oproti GPS, kdy prvotní zjištění polohy může trvat i

několik minut
• pokrytí - telefonní signál je dostupný i v budovách. Nezávisle na počasí a

jiných faktorech, které výrazně ovlivňují příjem GPS signálu.
• malé nároky na systémové prostředky - spotřebuje nepoměrně méně

výpočetního výkonu a elektrické energie oproti GPS
Nevýhody cellid:

• cellid je možné zjistit pouze u novějších mobilních telefonů.
• nutná spolupráce s externí databázi souřadnic vysílačů - což znamená buď

potřebu připojení na internet nebo předem připravenou a dostatečně
velkou databázi v mobilu.

Obrázek 10: Porovnání záznamu trasy pomocí GPS a CellID, mapový podklad:
maps.google.com
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Obrázek 11: Porovnání záznamu trasy pomocí GPS a CellID, mapový podklad:
maps.google.com

Z obrázku je jasně vidět, že při větším vzdálení od mapy není rozdíl mezi GPS a
CellID skoro patrný. Dále je zřejmé, že pozice zjištěné metodou CellID jsou ve
městě mnohem hustější a přesnější v porovnání s oblastmi s menším osídlením (a
tedy i s menším pokrytím telefonním signálem).

Jediná informace, kterou je možné z telefonu získat, je identifikace právě
připojeného vysílače. Polohu lze tak určovat pouze podle tohoto jednoho
parametru. Žádná triangulace podle síly signálu a podobně bohužel není zatím
možná. Jediná možnost připadající za těchto podmínek v úvahu, je odhadnout
polohu jako průměr dvou po sobě následujících pozic po změně aktivního
vysílače. Předpokladem je, že při přepnutí z jednoho vysílače na druhý se
pohybujeme v oblasti mezi nimi.

Popis CellID

O získání identifikačních dat vysílače se stará třída location.cellid.CellInfo.java .
Způsob jakým tato data z telefonu zjistit bohužel není nijak standardizován. Dále
popsaný postup proto platí pouze pro telefony Sonny Ericsson, s verzí Javy - Java
Platform 7 a novější.
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Všechny potřebné parametry se získávají pomocí
metody System.getProperty();.

Jsou to:

Parametr Název Popis Parametr getProperty() Příklad

cmcc
Current
Mobile
Country Code

ID státu com.sonyericsson.net.cmcc 240

cmnc
Current
Mobile
Network Code

ID sítě
operátora

com.sonyericsson.net.cmnc 01

rat
Radio Access
Technology

Typ telefonní
sítě

com.sonyericsson.net.rat
WCDMA,
GSM

lac
Local Area
Code

ID buňky v
rámci sítě
operátora

com.sonyericsson.net.lac fb4

cellid
ID vysílače v
rámci buňky

com.sonyericsson.net.cellid 8a43

Tabulka 4: CellID parametry

Tyto parametry jednoznačně identifikují konkrétní telefonní vysílač.

CellID na souřadnice

Aktuální CellID se na souřadnice překládá pomocí externí online databáze
souřadnic telefonních vysílačů. Získané souřadnice se v telefonu ukládají do
paměti. Tím se šetří prostředky při opakovaném zjišťování.
Databázi všech vysílačů a jejich souřadnic mají samozřejmě telefonní operátoři.
Žádný z nich ale tato data nezveřejňuje. Vzniklo proto několik databází
budovaných sběrem dat přímo v terénu.
V programu jsou k dispozici tyto databáze:

• Google my location - Databáze budovaná firmou Google pomocí jejich
vlastní aplikace map do mobilních telefonů. Data sbírá od uživatelů, kteří
Google Mobile Maps používají na zařízení s GPS. Jejich polohu, společně s
identifikací vysílače, ke kterému jsou aktuálně připojeni, program odesílá
do databáze Googlu. Přesnost je závislá na hustotě telefonní sítě v dané
oblasti (desítky až stovky metrů ve velkých městech, kilometry na
venkově). Pozice tedy, díky způsobu jakým jsou data získávána, není
pozice vysílače, ale přibližně místo v oblasti, kterou vysílač pokrývá.
Území ČR je v databázi Googlu již zmapovano vcelku dobře a neustále se
zlepšuje. Podle měření v Praze a východních Čechách je to cca. 90%
telefonních vysílačů. Databáze teoreticky pokrývá celou zeměkouli. Data
mimo ČR ale nemám k dispozici.
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• www.gsmweb.cz - Databáze ručně budovaná několika nadšenci. Je
pravidelně aktualizovaná a zahrnuje všechny mobilní operátory v ČR.
Podle měření pokrývá cca 90% vysílačů mobilního signálu. Souřadnice
odpovídají přesnému umístění vysílače, což se dá snadno ověřit na
fotografické mapě.

Určení polohy je okamžité. Pouze v případě prvního určení na daném CellId
dochází ke krátkému zdržení, než se souřadnice stáhnou z internetu. To obnáší
cca několik vteřin a řádově desítky přenesených bytů. Existují i další databáze,
nemají však zatím (zvláště v ČR) dostatečné pokrytí, aby mělo smysl je využívat.
Např www.opencellid.org.

Google my location

Google neposkytuje k této službě žádné veřejné API. Jediný program oficiálně
využívající tuto databázi je tak Google Mobile Maps.
Odchycením datových paketů se mi podařilo zjistit formát dotazu, kterým se dá s
databází komunikovat.

Dotaz

Následující data se odesílají jako HTTP POST dotaz na
adresu http://www.google.com/glm/mmap.
byte[] data = new byte[]{
0x00, 0x17, 0xA1, 0x43, 0xDB, 0x8D, 0x0B, 0x83, 0xA4, 0xA7, 0x00, 0x02, 0x65, 0x6E,
0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x32, 0x2E, 0x30, 0x2E, 0x33, 0x00, 0x03, 0x57, 0x65, 0x62,
0x0A, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x08, 0x0D, 0x02, 0x0A, 0x00, 0x0B, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x02, 0x66, 0x62, 0x00,
0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x6C, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00,
0xCC, 0x00, 0x02, 0x66, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x6C,
0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x45, 0x78, 0x69, 0x74, 0x1B,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //MNC [162..165]
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //MCC [166..169]
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, //RAT [170..173]
0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //CELLID [176..179]
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //LAC [180..183]
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //MNC [184..187]
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //MCC [188..191]
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
};
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Označené čtveřice bytů se nahradí příslušnými hodnotami parametrů popsaných v
komentáři. Jedinou výjimkou je parametr RAT, kde se místo hodnoty GSM dosadí
číslo 3 a místo WCDMA číslo 5.

Odpověď

Data v odpovědi obsahují návratový kód, indikující úspěšný dotaz a za ním už
zjištěné souřadnice. Získání souřadnic ilustruje následující kód:
byte[] data = ... //odpověď od serveru
int return_code = (data[4] << 24) | (data[5] << 16) | (data[6] << 8) | data[7];
if (return_code == 0) return; //chybný návratový kód
double latitude = ((data[8 ]<<24)|(data[9 ]<<16)|(data[10]<<8)|data[11]) /1000000;
double longitude = ((data[12]<<24)|(data[13]<<16)|(data[14]<<8)|data[15]) /1000000;

GPS

GPS - Global Positioning System, obvyklý a pro přesnou navigaci nepostradatelný
lokalizační systém. U novějších mobilních telefonů je možné najít GPS
integrovanou přímo v telefonu. Častější je ale využití externího GPS modulu
připojeného pomocí technologie Bluetooth.
Externí moduly bývají obvykle přesnější díky větší interní anténě, ale i GPS
integrované v mobilu mají své výhody. Například možnost stažení pomocných dat
pro GPS v dané oblasti z internetu. To umožňuje rychlejší určení polohy po
zapnutí GPS, protože se nemusí čekat až se tato data načtou z GPS signálu.

NMEA

GPS zařízení předává aktuální souřadnice a další důležité informace pomocí
takzvaných NMEA sentences - NMEA vět. NMEA 0183 [7] je standard definující
formát dat pro komunikaci s GPS. Obecně je definován pro různá zařízení určená
k měření rychlosti, automatické navigaci atd. Základním prvkem jsou tzv. NMEA
věty - textové řetězce ASCII znaků přesně definovaného formátu. Existuje velké
množství různých druhů NMEA vět. Pro odečtení důležitých údajů z GPS postačí
několik dále popsaných.

Formát NMEA věty

NMEA věta se skládá z těchto částí:
• na začátku znak dolaru $
• následuje 5 znaků určujících typ věty
• poté jednotlivé datové položky věty, z nichž každá je oddělena čárkou
• na konci je znak hvězdička * a dvoumístný kontrolní součet

Příklad: $GPRMC,220315.443,V,4945.3526,N,01640.3831,E,1.43,250.33,160709,,,N*7F
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$GPRMC

Příklad: $GPRMC,220315.443,V,4945.3526,N,01640.3831,E,1.43,250.33,160709,,,N*7F
• 220315.443 - čas kdy byla poloha zaměřena. 22 hodin, 3 minuty,

15.443 sekund
• V - upozornění na nepřesné měření. A - přesná poloha, V - nepřesná

poloha. Například během zaměřování GPS po zapnutí.
• 4945.3526 - zeměpisná šířka. 49 stupňů, 45.3526 minut

• N - polokoule. N - severní, S - jižní.

• 01640.3831 - zeměpisná délka. 16 stupňů, 40.3831 minut

• E - polokoule. E - východní, W - západní

• 1.43 - rychlost v knotech. (1 knot = 1.852 km/h)

• 250.33 - Aktuální kurz ve stupních vzhledem k severu. Sever - 0°,

Východ - 90°, atd.
• 160709 - datum kdy byla poloha zaměřena. 16.7.2009

$GPGGA

Příklad: $GPGGA,220627.634,4945.3526,N,01640.3831,E,1,5,1.5,326.2,M,43.5,M,,*42
• 220627.634 - čas kdy byla poloha zaměřena. Stejně jako $GPRMC.
• 4945.3526,N - zeměpisná šířka a polokoule. Stejně jako $GPRMC.
• 01640.3831,E - zeměpisná délka a polokoule. Stejně jako $GPRMC.
• 1 - přesnost a způsob zaměření souřadnic. 0 - nevalidní, 1 - GPS, 2 -

DGPS

• 5 - počet viditelných satelitů

• 1.5 - relativní přesnost zaměřené nadmořské výšky, tzv. HDOP

• 326.2,M - výška nad nad hladinou moře v metrech

• 43.5,M - výška hladiny moře nad elipsiodem WGS84
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Specifika platformy J2ME CLDC MIDP2

Rozdělení

Samotná Java se dělí na několik platforem vhodných do různých oblastí:
• J2EE - Enterprise Edition - serverové aplikace
• J2SE - Standard Edition - desktopové aplikace
• J2ME - Mobile Edition - malá zařízení s omezenými prostředky
• Java Card - velmi malá zařízení jak SIM kary a podobně

J2ME má dále několik konfigurací, které specifikují množinu dostupných
knihoven:

• CDC - Connected Device Configuration - televize,PDA
• CLDC - Connected Limited Device Configuration - převážně mobilní

telefony
Konfigurace CLDC se zkládá z profilů, které přidávají k základní konfiguraci další
knihovny.
Tyto se nazývaji MIPD - Mobile Information Device Profile.

• MIDP 1.0 - starší telefony, pouze celočíselná aritmetika
• MIDP 2.0 - většina aktuálně dostupných mobilních telefonů
• MIDP 3.0 - připravuje se

Aplikace je určená pro platformu J2ME CLDC MIDP 2.0.
Profily můžou být ještě rozšířeny o tzv. balíčky JSR - Java Specification Requests.
Jako například:

• JSR 75 - File Connection and PIM
• JSR 82 - Bluetooth
• JSR 172 - Web Services
• JSR 179 - Location API

Popis

V této kapitole se pokusím popsat některá úskalí programování v mobilní Javě.
Její hlavní výhoda - jednoduchost a nenáročnost - umožnila, že dnes je k nalezení
snad na všech dostupných mobilních telefonech. Zároveň je ale značným
omezením při programování.
Bohužel obrovské množství podporovaných zařízení a výrobců také znamená
značné rozdíly mezi jednotlivými implementacemi Javy na mobilních telefonech.
Dále popsané zkušenosti popisují telefon Sony Ericsson K800i a emulátor
dostupný se Sun Java Wireless Toolkit 2.2 SDK.

Grafika

Ke kresleni mapy je využito standardní API pro 2D grafiku z balíčku
javax.microedition.lcdui. Výhodou je jeho rychlost při práci s rastrovými
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obrázky a fakt, že je součástí přímo specifikace MIDP 2.0, takže je podporován
prakticky na všech zařízeních. Nevýhodou pak je značně omezený rozsah
podporovaných funkcí.
V budoucnu mám v plánu pro kreslení map využít některý z rozšířujících balíčků
pro kreslení 3D grafiky. Jsou to:

• M3G (JSR184)- Mobile 3D Graphics API - rozšířený standard pro 3D
grafiku, snadné programování na vysoké úrovni - import scén,animací
atd.

• Mascot Capsule - rychlejší,ale méně rozšířené než M3G
• Java Bindings for the OpenGL ES API (JSR 239)

Certifikáty a bezpečnost

Kvůli bezpečnosti je zaveden systém digitálního podepisování aplikací.
Java poskytuje různé možnosti ovládání mobilního telefonu, některé z nich však
mohou být potenciálně nebezpečné. Ať už neúmyslně, vlivem špatného návrhu
aplikace, tím že využijí placené služby bez povolení uživatele (odeslaní sms,
vytočení telefonního čísla) nebo úmyslně škodící aplikace, která by se pokusila
odcizit data z paměti telefonu,kontakty a podobně.
Je rozlišováno několik úrovní důvěryhodnosti aplikace. Podle typu certifikátu,
kterým je podepsaná. Od nejnižší pro nepodepsané aplikace, po nejvyšší pro
aplikace podepsané od telefonního operátora.
Od této úrovně se pak odvíjí, zda zařízení aplikaci některé funkce:

• Úplně zamítne
• Požádá o potvrzení uživatele
• Povolí

Záleží pak na konkrétním typu telefonu jaké ověření pro jaké funkce požaduje.
Konkrétní požadavky lze většinou nalézt u jednotlivých výrobců.
Nepodepsaná aplikace je tak většinou odkázána na potvrzování většiny kroků od
uživatele. To může být v některých případech velmi omezující.

Vlastní certifikát

Je možné vygenerovat si vlastní certifikát a tím si aplikaci také podepsat.
Neznámý certifikát však bude obvykle brán na stejné úrovni jako žádný.

Certifikační autority

Každý telefon má předinstalovanou sadu kořenových certifikátů. Je to obvykle
certifikát výrobce telefonu, telefonního operátora a certifikát některé ze známých
certifikačních autorit.
Podepsání aplikace některým z těchto certifikátů stojí nemalé peníze a ani potom
není jisté, že daný certifikát bude konkretní telefon znát.
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Rozdíly mezi implementacemi Javy

I přes jasný popis a definice knihoven mobilní Javy, vyskytují se občas rozdíly v
implementaci některých vlastností mezi různými výrobci mobilních telefonů.
Je tak často potřeba detekovat typ telefonu a používat příslušný kód fungující
právě na daném typu. Jindy je nutným zlem a obvyklou praxí vytvářet více verzí
jedné aplikace pro různé telefony odlišných výrobců. Následuje jeden příklad za
všechny.

Čtení souborů

Standard J2ME CLDC MIDP2 nedefinuje žádný filesystém, a tedy ani přístup k
němu. Přístup na paměťovou kartu je tak řešen pomocí balíčku JSR 75 - File
Connection and PIM API.
Přesto není přístup k souborům bezproblémový. Při implementaci načítaní
mapových dlaždic z cache souboru na paměťové kartě jsem narazil na problém při
náhodném čtení ze souboru.
Není problém soubor otevřít a sekvenčně celý přečíst, ale není jednotný a vždy
dobře fungující postup jak číst část souboru z náhodné pozice. Nakonec jsem
implementoval 3 způsoby. Aplikace při startu sama zjistí, který z nich zářizení
podporuje a nejlepší z podporovaných použije.
Na výběr je z těchto tří metod:

• Mark a reset
• Skip
• Otevření na pozici

Mark a reset

Čtení ze souboru je realizováno pomocí třídy InputStream - ta má metody:

• mark - označí místo ve streamu
• reset - vrátí se ve streamu na pozici označenou pomocí mark
• skip - přeskočí zadaný počet bytů ve streamů

Metodou mark se označí začátek souboru kam se pomocí reset po každém čtení

vrátíme.
Nemusí fungovat všude. Například testovaný Sony Ericsson K800i toto
nepodporuje.

Skip

Opět s využitím třídy InpuStream.
Tentokrát se pomocí metody skip vracíme na začátek souboru. Ovšem jen v

případě, že skip funguje i pro záporné hodnoty.

Funguje na testovaném SE K800i, ne však v emulátoru Sun J2ME Wireless
Toolkit.
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Otevření na pozici

Je možné otevřít soubor na dané pozici tak, že nový InputStream ukazuje na
zvolené místo.
Univerzální řešení, které funguje všude, ale za určitých podmínek je těžko
použitelné. Viz. kapitola o podepisování aplikací. Nepodepsaná aplikace na
paranoidním zařízení se v tomto případě při každém pokusu o čtení dat zeptá
uživatele na povolení. Při častějším čtení dat se tímto stane aplikace
nepoužitelnou.

Zásuvné moduly - Pluginy

Aplikace Mapz prozatím systém pluginů nepodporuje. V případě potřeby nebude
problém ji snadno rozšířit, díky systémů skládání z modulů, aby využívala
následující schéma.

Idea zásuvných modulů (pluginů) - možnost rozšířit aplikaci o nové funkce bez
nutnosti rekompilace zdrojového kódu aplikace a zasahování do jejího zdrojového
kódu. Lze si představit několik situací kdy se toto může hodit:

• Zdrojový kód celé aplikace nechceme zveřejnit. Přesto chceme umožnit,
aby někdo jiný mohl přidat nové funkce do aplikace (například podporu
pro nový mapový server v případě Mapz). Zveřejníme pouze API pro
komunikaci s jádrem aplikace a kdokoliv podle něj může naprogramovat a
přidat nový modul.

• Chceme dát uživateli možnost, aby si aplikaci poskládal podle svých
potřeb. Mobilní telefony mají značná omezení a tak se může hodit
instalovat si jen takovou část aplikace, která se opravdu využije.
Konkrétně uživatel, který nemá GPS a chce jen prohlížet mapy, vůbec
nepotřebuje v aplikaci modul pro práci s GPS.

• Řešení problému s odlišnostmi různých implementací Javy od různých
výrobců - před instalací se přibalí konkrétní plugin/modul, starající se
například o práci se soubory, určený pro daný model telefonu.

Společný interface

Máme tedy zkompilovaný JAR balíček s aplikací, a do něj chceme přidat plugin.
Aby vůbec aplikace byla schopná spolupracovat s pluginem, který za překladu
neznala, musí být odvozen od nějaké společné třídy. Aplikace tedy pro
komunikaci s pluginy bude využívat jasně definovaný API interface, od kterého
zase plugin bude odvozen. K tomu poslouží standardní javovský interface. Stačí
tak vývojáři pluginu poskytnout pouze tento interface, se kterým svůj plugin
přeloží.
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Struktura zkompilované aplikace

Mobilní Java ovšem žádný systém zásuvných modulů nepodporuje. Dokonce svou
architekturou mu i více méně zabraňuje.
Každá aplikace musí být jako celek v jednom JAR balíčku, což je zkomprimovaný
ZIP archiv, kde každá třída je uložena jako samostatný soubor. Není možné
načítat a spouštět externí knihovny. Je možné používat pouze třídy (kód)
zabalené přímo v balíčku aplikace. Na první pohled tedy zkompilovanou aplikaci
není možné přímo rozšířit.
Jedinou možností je přidání pluginu přímo k aplikaci do JAR balíčku.

Nahrazení souboru s třídou

První problém je přidaný plugin vůbec načíst. Mobilní Java neobsahuje prakticky
žádnou podporu pro reflexi - tedy prohlížení a dynamické zasahování do struktury
programu za běhu.
Vzhledem k tomu, že každá třída odpovídá jednomu souboru, můžeme v
základním programu vytvořit několik tříd, které samy o sobě nic nedělají, pouze
jsou odvozeny od rozhraní pro pluginy. Nahrání pluginu potom bude spočívat v
nahrazení souborů těchto tříd v JAR balíčku.
Aplikace si pak od pluginu zjistí, že je aktivní, a může ho využívat.
Nevýhodou tohoto řešení je, že pro každý potenciální plugin musíme předem
vytvořit samostatnou prázdnou třídu.

Využití třídy Class

Užitečným pomocníkem je v této situaci třida Class a její metody:
• forName - vrátí instanci třídy Class, jejíž název byl zadán jako textový

řetězec v parametru
• newInstance - vytvoří novou instanci třídy, kterou daný objekt class

zastupuje. K inicializaci se použije bezparametrický konstruktor, který
třída musí obsahovat.

Můžeme tedy vytvářet nové instance tříd jen na základě jejich názvu.
Využití bude následující: Aplikační JAR balíček bude obsahovat soubor se
seznamem vložených pluginů. Záznam o pluginu bude obsahovat textový řetězec
s celým názvem třídy která plugin reprezentuje.
Vytvoření pluginu - autor aplikace poskytne interface, který definuje API,
kterým pluginy mohou komunikovat s aplikací. Autor pluginu zkompiluje svůj
plugin, ve kterém alespoň jedna třída musí být odvozena od interface API.
Nahrání pluginu do aplikace - Třída s pluginem se nahraje do JAR balíčku
aplikace a do seznamu pluginů se o ní přidá záznam.
Aplikace potom načte ze souboru seznam pluginů a inicializuje třídu každého
pluginu kódem:
String pluginName = ...
//nová třida daného jména pokud existuje

32



Class plugClass = Class.forName(pluginName);
//nová instance třídy
Object plugObj = plugClass.newInstance();
//přetypujeme na interface API
IPlugin plugin = (IPlugin) plugObj;

Omezení

Proces nahrávání tříd do balíčku aplikace není příliš pohodlný, ale není problém
toto zautomatizovat pomocí samostatné aplikace.
Podepisování aplikací - tento postup nefunguje pro aplikace podepsané
certifikačním klíčem. Upravenou aplikaci po nahrání pluginu by bylo třeba opět
znovu podepsat.
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Programátorská dokumentace

Vývoj

Aplikaci jsem programoval ve vývojovém prostředí NetBeans IDE 6.5.1. NetBeans
jsem si vybral z několika důvodů:

• dobrá podpora refactoringu
• integrace knihoven,dokumentace a emulátoru mobilní Javy
• možnost vytvářet profily a kompilovat více verzí pro různé mobilní

telefony
• spolupráce se "Sony Ericsson SDK for J2ME" - spouštění a debugování

kódu přimo v mobilním telefonu
• integrace SVN klienta

Struktura programu

Základní stavební kámen celé aplikace jsou tzv. moduly. Existuje jeden hlavní
aplikační modul (app.MapzApp.java), jemuž jsou všechny moduly podřízené, a
který se stará o zavedení a ukončení celé aplikace a modulů.
Vedle modulů jsou ještě některé samostatné třídy, obstarávající základní funkce
pro přistup k souborům, stahování dat z webu atd.

Rozdělení zdrojových kódů

Package: Popis:

app.
hlavní aplikační modul a moduly pro základní obrazovky
aplikace

app.menu. menu a definice příkazů dostupných v menu

app.modules. definice modulů a jejich implementace

location.cellid. zjištění identifikace a pozice BTS vysílače

location.gps. komunikace s GPS

map.
struktury potřebné pro práci s mapou,souřadné systémy,
definice map,mapových vrstev

map.tiletable. struktura pro rychlé indexovaní mapových dlaždic

map.track. struktura pro záznam a vyhledávání v trase GPS bodů

utils.file. práce se soubory v telefonu

utils.options. struktury s konfigurací aplikace - perzistence, rychlý přístup

utils.tilescache. mezipaměť a načítání mapových dlaždic z různých zdrojů

Tabulka 5: Základní rozdělení zdrojových kódů do balíčků
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Moduly

Moduly samotné se dělí do několika kategorií, v nichž každý modul má na starosti
určitou funkcionalitu. Jsou to například kategorie kreslení mapy, zjišťování pozice
atd. a v nich konkrétní moduly obstarávající kreslení mapových dlaždic nebo
komunikaci s GPS zařízením.
Každý modul je co nejvíce nezávislý. Má ovšem možnost využívat služeb jiných
modulů, ke kterým přistupuje přes hlavní aplikační modul MapzApp. Například
modul pro zobrazení trasy získává data z modulu pro nahrávání trasy, který zase
využívá modul pro zjištění pozice.
Moduly lze takto navzájem snadno kombinovat a doplňovat. Navíc tato struktura
v budoucnu v případě potřeby, umožní vytvořit systém pro přidávání
samostatných pluginů. Pro starší a méně výkonné zařízení bude možné skládat
verze pouze se specifickou podmnožinou dostupných modulů.

Příkazy a menu

Možnosti ovládání jsou na mobilu omezené pouze na malou klávesnici.
Mapz obsahuje jednoduché menu, ve kterém jsou dostupné všechny příkazy,
kterými jde aplikaci ovládat (připoj GPS, zmenši mapu atd.). Každému příkazu z
menu lze pak přiřadit jakoukoliv klávesu jako klávesovou zkratku v okně s
mapou.
Tyto příkazy, které může uživatel vyvolat, jsou každý jako speciální instance třídy
AppCommand. Tato třídu je možné snadno přidávat do menu, přiřadit jí klávesu.
Každý příkaz pak u ní implementuje metodu invoke(), která ho vykoná.

Konfigurace - ukládání a serializace dat

Nastavení programu, jako pozice na mapě, adresa připojené GPS atd., se
samozřejmě při ukončení aplikace ukládá.
Mobilní Java sama nepodporuje žádnou formu serializace objektů pro snadné
uložení stavu programu.
K ukládání hodnot, u kterých požadujeme, aby zůstaly zachovány i po ukončení
programu slouží balíček utils.options. Konkrétně třída Option a od ní

odvozené OptionInteger, OptionDouble, OptionString, OptionBoolean.

Každá tato třída obsahuje veřejnou proměnnou value odpovídajícího typu. K ní

lze v programu snadno a rychle přistupovat. Tato hodnota je pak příslušnou
třídou automaticky uložena/načtena při startu/ukončení programu.
V kódu lze pak každou takovou proměnnou snadno definovat a o všechno ostatní
už se postará automaticky sama.
Např.: OptionInteger option = new OptionInteger("jmeno", hodnota,...);
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Dále existuje třída OptionGroup. Každá hodnota Option... musí být zařazena do

nějaké OptionGroup. To rozděluje jednotlivé konfigurační parametry do kategorií

a umožňuje snadnější zpracování a manipulaci s nimi.
Například všechny parametry, rozdělené podle kategorií, je možné automaticky
zobrazit a upravovat přímo v menu aplikace.

Vlákna a synchronizace

Celá aplikace je navržena jako vícevláknová.
Využití více vláken bylo nezbytné. Umožňuje při prohlížení map okamžitě
reagovat na příkazy uživatele a plynule pohybovat s mapou na obrazovce,
zatímco některé náročnější operace jako načítání map, stahování dat z webu
můžeme vykonávat na pozadí.
K synchronizaci mezi vlákny pomocí monitorů jsem využil standardní konstrukt
jazyka synchronized(),wait(),notify(),notifyAll().

Mapy

Základním kamenem aplikace jsou samozřejmě mapové podklady. Podporovány
jsou rastrové mapy, nasekané do čtvercových mapových dlaždic volitelné
velikosti.
Hlavní důvody pro využití tohoto formátu byly:

• snadné a rychlé zpracování rastrových dat
• množství volně dostupných on-line mapových vrstev právě v tomto

formátu
Je tak možné zobrazovat mapy z různých mapových serverů, např.:

• www.mapy.cz
• www.openstreetmap.org - a velké množství dalších, které používají stejný

formát mapových dlaždic. Jako například www.cykloserver.cz,
maps.google.com, maps.yahoo.com,...

• WMS - servery podporující standard Web Map Service, jako například
server katastru nemovitostí.

Interní reprezentace map

Všechny dostupné mapové vrstvy lze libovolně skládat a kombinovat mezi sebou.
K definici nových map a mapových vrstev slouží následující třídy:

map.MProjection.java

Abstraktní třída. Třídy z ní odvozené definují kartografické zobrazení pro mapu.
Umožňuje převádět zeměpisné souřadnice na rovinné souřadnice v pixelech v
daném zobrazení pro různá měřítka mapy a naopak.
Implementovaná odvozená zobrazení:
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• map.custommaptypes.MProjectionMercator.java - Mercatorovo
zobrazení

• map.custommaptypes.MProjectionUtm.java - Universal Transverse
Mercator, zóna 33

map.MTileLayer.java

Opět abstraktní třída, jejímž rozšířením se definuje jedna sada mapových dlaždic
tvořících mapovou vrstvu. Mapová vrstva je tvořena popisem definujícím:

• velikost mapových dlaždic v pixelech
• vzor pro adresu on-line mapových dlaždic
• kartografické zobrazení mapové vrstvy (třída odvozená od

MProjection.java)

• jméno a ID vrstvy

Implementované mapové vrstvy:
• map.custommaptypes.MTileLayerMapycz.java - různé vrstvy ze

serveru Mapy.cz
• map.custommaptypes.MTileLayerMercatorOSM.java - dlaždice ve

formátu Openstreetmap.org nebo Google Maps
• map.custommaptypes.MTileLayerCustom.java - podpora pro snadnou

definici vlastního formátu adres mapových dlaždic. Použito například pro
načítaní dat z WMS serverů.

map.MMapType.java

Kombinuje dohromady více mapových vrstev do jedné mapy. Například jako
podklad mapu fotografickou a přes ní mapu katastrální. Tyto mapy musí mít
definováno stejné kartografické zobrazení. Reprezentuje konkrétní mapy mezi
kterými se v aplikaci přepíná.

Víceúrovňová cache

Mapové dlaždice lze získávat z několika zdrojů. Vždy je výhodné použít ten
nejrychlejší možný a pro pomalé zdroje využívat některou rychlejší cache.

Cache moduly

První a nejrychlejší cache, přes kterou jdou všechny požadavky, udržuje data
přímo v operační paměti. Při požadavku o data vrací:

• požadovaná data, pokud jsou v této cache k dispozici
• zprávu, že data nemá. Zároveň požádá o data další moduly na nižší

úrovni.
Tato cache jako jediná, v případě že data má, pracuje synchronně a ihned je
vrací.
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Další cache moduly jsou zastřešeny v obecné třídě ADataCacheModule. Tato třída

představuje obecný zdroj dat s těmito předpoklady:
• umí data načíst - primární účel každého cache modulu
• umí data uložit - určeno jen pro moduly, které fungují jako cache pro jiné

ještě pomalejší
Získat data je časově náročné. Načítaní probíhá asynchronně tímto způsobem: je
rychle vyřízen požadavek na získání dat a samotné načtení probíhá v
samostatném vlákně. Data jsou pak žadateli vrácena přes předem zadaný
callback.
Každý modul má frontu požadavků na data k načtení a frontu s daty k uložení.
Samotný ADataCacheModule zajišťuje pracovní vlákna, jejich spuštění, ukončení

a synchronizaci. Vyřizuje požadavky na data a řadí je do fronty pro pracovní
vlákna. Počet pracovních vláken je volitelný. Např. online modul tak může snadno
stahovat několik dlaždic najednou.
Jako callback na vracení dat z modulu, lze využít jakýkoliv jiný modul. Takto lze
moduly zřetězit za sebe a využit rychlejší modul jako cache pro pomalejší.

Obrázek 12: Zjednodušený pohled na obecný cache modul.

Konkrétní cache modul pak jenom implementuje načtení dat a volitelně i uložení.
Jsou implementovány tyto varianty:

• filesystem - načítá dlaždice z cache souboru uloženého na paměťové kartě
telefonu. Umožňuje mapy připravit na počítači a potom zobrazovat bez
připojení k internetu.

• on-line - stahuje dlaždice z on-line mapových serverů na internetu. Tento
samozřejmě nepodporuje uložení.

• RMS - Record Memory Storage - využívá interní paměť telefonu k
ukládání a načítaní dlaždic. Je využit jako lokální cache pro on-line modul.
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Obrázek 13: Hierarchie jednotlivých cache modulů.

Požadavek na dlaždici, kterou zatím nemáme nikde uloženou, tak projde touto
cestou:
Přes RAM a RMS až do online modulu. Ten asynchronně dlaždici stáhne z webu a
odešle do RMS modulu. RMS modul staženou dlaždici zařadí do fronty k uložení,
kde bude asynchronně uložena do paměti telefonu a dlaždici dál odešle do
modulu RAM. Tam se data opět uloží, tentokrát pouze v operační paměti. RAM
modul odešle požadavek na překreslení mapy, při kterém už bude nově získaná
mapová dlaždice vykreslena.

Tento systém umožňuje moduly snadno kombinovat a rozšiřovat. Např. v případě
potřeby data z on-line modulu, místo do RMS, ukládat přímo na paměťovou kartu.
Nebo přidat podporu pro jiné formáty offline map - přidá se jen jiná varianta
filesystem cache modulu.

Čištění cache

Při pohybu po mapě už nejsou některé dříve vyžádané dlaždice potřeba. Čas od
času je proto třeba promazat data uložená v operační paměti, aby zbytečně
nezabírala místo. Dále můžeme promazávat i fronty dlaždic ke stažení u
pomalejších modulů. Při pohybu s mapou může být ve frontě dlaždice, kterou
bylo potřeba vykreslit dříve, ale teď už je mimo viditelnou část mapy. Takovou
dlaždici můžeme z fronty bez problémů smazat a ušetřit tím zbytečnou práci při
stahování.
Dlaždice k odstranění jsou vybírány podle vzdálenosti středu dlaždice od středu
zobrazené části mapy. Jako minimální vzdálenost, za kterou se dlaždice smaže je
zvolen součet půlek úhlopříček dlaždice a zobrazeného výřezu mapy. Toto
zajišťuje, že nebudeme mazat dlaždice, které by mohly být na obrazovce vidět.
Také není problém tento poloměr, v případě že je dostatek paměti, v zadaném
poměru zvětšit. To zabrání případnému opakovanému načítaní stejných dat.
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Optimalizace načítání dlaždic

Další optimalizace při načítání dlaždic je přeuspořádání front dlaždic k načtení. Ve
frontě umožníme předbíhat některým požadavkům. Na začátku každé fronty
udržujeme takové dlaždice, které jsou nejblíže středu části mapy právě zobrazené
na displeji. Vždy se tak jako první načtou dlaždice, které je nejvíc vidět a až
později ty, jež jsou skryté za okraji obrazovky.
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Porovnání

Existuje několik srovnatelných aplikací. Jejich společným nedostatkem a zároveň
hlavním impulzem pro vývoj tohoto programu je jejich nedostatečná podpora pro
české mapové servery. Každá z nich poskytuje některé zajímavé služby, ale
zároveň mi u každé z nich něco chybělo. V aplikaci Mapz jsem se snažil dát
dohromady funkcionalitu, která mě u konkurenčních aplikací zaujala.

Prvním zástupcem je Mapnav [8] - zdarma dostupná aplikace pocházející z
Ruska. Zajímavá je například funkce odesílání aktuální polohy na web a její
vzdálené sledování. Umí zobrazovat mapy z online mapových serverů. Není mezi
nimi ale žádný český. Mapové dlaždice je možné si předem stáhnout na počítači a
uložit do telefonu. Mimochodem, pravě tento formát je využit pro offline mapy i v
mé aplikaci Mapz.

Trekbuddy [9] - pochází z České republiky a je zde také rozšířen. Podporuje
pouze offline mapy. Jeho předností je, že umí velké množství různých
geografických zobrazení a je pro něj možné najít mnoho předem připravených
map.

Google mobile maps [10] jako jediný z uvedených příkladů není dílem jednotlivce,
ale velké firmy. Neobsahuje tolik funkcí a možností konfigurace jako ostatní, zato
má některé jedinečné vlastnosti, které využívají právě specifických služeb Googlu.
Jako například vyhledávání v mapě podle klíčových slov, vyhledání a navigace po
trase, určení polohy bez GPS pomocí telefonního vysílače, sdílení pozice na webu
a další. Existuje několik verzí, z nichž nejjednodušší je pravě ta pro mobilní Javu
J2ME CLDC. Další, dostupné například pro platformy Symbian a Android,
poskytují širší nabídku funkcí.
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Závěr

V průběhu vývoje jsem narazil na množství menších či větších překážek, většinou

pramenících ze značných omezení mobilních zařízení. Byly to hlavně: malá

paměť, omezený výkon a malý rozsah dostupných knihoven. Naprostou většinu

se však optimalizací kódu pro daný problém podařilo vyřešit.

Aplikace se dostala do fáze, kdy dokáže sloužit svému účelu. Pohodlně naviguje
po zvolené trase, na zvolené mapě a splňuje všechny předem stanovené
požadavky.
Celou aplikaci jsem se snažil dělit na jednotlivé části a moduly. Tak, aby bylo
možné v budoucnu funkcionalitu snadno rozšiřovat.

Další vývoj

V budoucnu bych chtěl mapy dále rozšiřovat zejména v těchto oblastech.

Novější mobilní telefony obsahují i základní podporu pro 3D API. Využití tohoto
API by umožnilo např. plynulý zoom mezi různými úrovněmi přiblížení, 3D
nakloněný pohled na mapu jako např. u některých autonavigací.
Vytvořit API a systém pro přidávání pluginů do aplikace, aby bylo možné
rozšiřovat možnosti pomocí samostatných pluginů nebo poskládat aplikaci jen z
takových částí, které jsou zrovna potřeba. To vše na straně uživatele bez potřeby
zasahovat do zdrojových kódů.
V plánu je také možnost sdílet data (trasy, body a podobně) přes nějakou online
službu. Bylo by možné odesílat z mobilu v daných intervalech aktuální pozici a tu
potom on-line sledovat pomocí webového prohlížeče. Trasy připravené na počítači
automaticky stahovat z online serveru do mobilu a stejně tak zaznamenané trasy
nahrávat na server.
Rád bych také zlepšil podporu pro další typy mobilních telefonů.
A mnoho dalších drobných vylepšení.
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Přílohy

Přiložené CD obsahuje kromě zdrojových kódů mapové aplikace a projektu pro
prostředí Netbeans IDE také elektronickou podobu této bakalářské práce.
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