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Ў  МАБІЛЬНАЙ  ПРАГРАМЕ  KROKAPP  ПРАЗ  GOOGLE  MAP  API 
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Дадзены артыкул раскрывае алгарытм пабудовы маршруту для мабільнай праграмы турыстычнага 

дамена на платформе Android, які можа быць адаптаваны для іншых мабільных праграм, якія патрабуюць 

выкарыстання Google Map API. 
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Мабільная праграма KrokApp [1, 2] створана распрацоўшчыкамі лабараторыі 

распазнавання і сінтэзу маўлення Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі 

Нацыянальнай акадэміі навук. Праграма распрацавана для платформы Android і 

прызначана для папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. 

У працэсе распрацоўкі перад праграмістамі паўстала пытанне выкарыстання мапы 

мясцовасці, а таксама пытанне пабудовы маршрута ў мэтах больш зручнага выкарыстання 

мапы магчымымі карыстальнікамі. 

Алгарытм, апісаны ў дадзеным артыкуле, дае магчымасць карыстальніку мабільнай 

праграмы KrokApp пабудаваць маршрут па выбраных кропках у залежнасці ад яго 

месцазнаходжання і выбранай ім колькасці часу.  

  

Мал. 1. Інтэрфейс мабільнай праграмы KrokApp: аб’екты 

на мапе (злева) і спіс кропак аднаго з гарадоў (справа) 

Алгарытм складаецца з наступных крокаў: 

Крок 1. Загрузка спіса тэгаў Lt. Загрузка спіса даступных тыпаў кропак (тэгаў) Lt 

= <g1, … gc>, дзе gc – c-ы тып кропкі, якую карыстальнік можа пабачыць на экране 

праграмы ў элеменце ExpandableListView, адбываецца з базы дадзеных, якую для лепшага 

разумення мы назавём В.  

Крок 2. Фарміраванне спісу тэгаў, выбраных карыстальнікам. Пры выкарыстанні 

элемента ExpandableListView карыстальнік мае магчымасць выбару асобных тэгаў, на 

аснове якіх фарміруецца спіс выбраных тэгаў Lt* = <g*1, … g*c>, дзе g*c – c-ы тып кропкі, 
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выбраны карыстальнікам са спісу Lt. У выпадку, калі карыстальнік не выбірае ніякага тэгу 

са спісу, Lt* = Lt. 

Крок 3. Выбар часу t. Пры выкарыстанні элемента SeekBar карыстальнік вызначае 

неабходную колькасць часу t, дзе t > 0. 

Крок 4. Загрузка спісаў. Загрузка спісу даступных тыпаў кропак (тэгаў) Lt 

= <g1, … gc>, дзе gc – c-ы тып кропкі, якую карыстальнік можа пабачыць на экране 

праграмы, адбываецца з базы дадзеных В. 

Крок 5. Вызначэнне максімальнай даступнай адлегласці lmax. Пры выкарыстанні 

элемента SeekBar карыстальнік вызначае неабходную колькасць часу t, дзе t > 0. Далей 

ідзе вызначэнне lmax = t*k, дзе lmax – максімальная даступная адлегласць маршруту, k – 

каэфіцыент сярэдняй хуткасці карыстальніка. 

Крок 6. Фарміраванне спіса кропак маршруту Lr па тэгам. Загрузка спіса ўсіх 

кропак Lw = <p1, … , pc>, дзе pc – c-ая кропка ў спісе праграмы, адбываецца з базы 

дадзеных B. Далей пры дапамозе спіса тэгаў Lt* і базы дадзеных B фарміруецца спіс Lr 

= <p*1, … p*i>, дзе p*i – i-ая кропка ў спісе, тып якой супадае з тыпам g*c са спіса Lt*. 

Крок 7. Фарміраванне спіса кропак маршруту Ll на аснове lmax. Адбываецца 

фарміраванне спісу кропак маршруту Ll = < pf1, … , pfi >, дзе pfi i-ая кропка ў спісе, 

атрыманая ў наступным цыкле С1. Працэс дадання можна апісаць з дапамогай наступнага 

алгарытму дзеянняў: 

1. Пошук у цыкле С2 па элементам спісу Lr мінімальнай адлегласці dmin = |lti - lti+1|, дзе 

dmin – мінімальная адлегласць паміж кропкамі p*i і p*i+1 спіса Lr, lti, lti+1 – каардынаты 

кропак p*i і p*i+1; пры i = 1 lti – каардынаты карыстальніка. 

2. Даданне кропкі p*i+1 у спіс Ll. 

3. Выдаленне кропкі p*i+1 са спіса Lr. 

4. lmax = lmax – dmin. 

5. пры lmax < 0 – выхад з цыкла С1. 

Крок 8. Фарміраванне дадзеных для Google Map API. Ствараецца запрос Qm да 

Google Map API для кожных двух кропак pfs і pfs+1, pfs+1 і pfs+2 … pfs+i-2 і pfs+i-1 са спіса Ll , 

дзе s – індэкс першай кропкі спісу, i – індэкс апошняй кропкі ў спісу. 

Крок 9. Атрыманне дадзеных ад Google Map API. Пры выкарыстанні Google Map 

API на кожны запрос Qm атрымліваецца адпаведны набор дадзеных Rm, які ўключае ў сябе 

інфармацыю пра PolyLine элемент Pm. 

Крок 10. Пабудова маршруту на аснове элементаў Pm . Кожны элемент Pm 

падаецца ў View-элемент GoogleMap на экране праграмы і малюецца ў выглядзе лініі 

паміж кропкамі, адпаведнымі запросу Qm. 

У выніку карыстальнік атрымлівае маршрут, намаляваны на GoogleMap мапе 

адпаведна выбраным параметрам па кропках p1, p2 … pi, дзе p1 – месцазнаходжанне 

карыстальніка, а кожная наступная кропка pj+1 з’яўляецца бліжэйшай да кропкі pj, пры j < 

i. 

Прапанаваны алгарытм не з’яўляецца строга арыентаваным на працу з дадзенай 

мабільнай праграмай і можа быць адаптаваны і для іншых мабільных праграм, якія 

патрабуюць выкарыстання Google Map API. 
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