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چکیده
امروزه با ظهور و توسعه علوم و فناوري هايي همانند پردازشگري همه جاگاه ،پردازشگري فراگیر ،سامانه هاي اطلاعاات مکااني هماراه
آرزوي وجود همراهاني هوشمند در زندگي روزمره يکايک ساکنین کره زمین به طور نسبي تحقا يافتاه اساتر در یاالي کاه در گ شاته
افزايش سرعت و قدرت پردازشگري در دستگاه هاي الکترونیکي مطرح بود ،در سال هاي اخیر توجه بسیاري از توسعه دهندگان به تطااب
هر چه بیشتر ظاهر و قابلیت هاي اين ابزار با زندگي روزمره کاربران آن ها معطوف شده استر اما با گساتر روز افازون خادمات توساعه
يافته در محیط هاي همراه ،کماکان نقش نمايش اطلاعات مکاني و کمبود ابزاري بهینه براي نمايش چنین اطلاعااتي در بساتر هماراه باه
وضوح قابل لمس استر تا به امروز در سرويس ه اي ارائه شده براي محیط هاي همراه ،شاهد استفاده از ابزارهاي نمايش متنوعي به منظور
تسهیلي براي ارائه خدمات مورد توجه توسعه دهندگان بوده ايمر اما به علت استفاده از ابزارهايي ضعیف در برآورد نیازهاي کاربران ،تطااب
پ يري نمايش اطلاعات مکاني با فعالیت هاي روزمره کاربران تنها به صورت نسبي تحق يافته استر به عنوان نمونه ،باا اساتفاده از نقشاه
هاي برداري ،نقشه هاي سه بعدي ،تلفی نقشه هاي رستري بر روي نقشه هاي برداري و ساير همانند ها ،مي توان به کارآماد تار نماودن
سرويس هاي ارائه شده ياري رساندر اما از آنجا که تا به یال ابزار هاي پرکاربرد و قدرتمند در یوزه نماايش اطلاعاات مکااني و همنناین
مزايا و معايب آن ها در ديگر مطالعات به طور جامع بررسي نشده اند ،در اين مطالعه سعي در پر نمودن خلاء موجود خواهیم نمودر از ايان
رو ،در مقاله یاضر به معرفي ابزار هاي متفاوت نمايش اطلاعات مکاني در بستر هاي همراه خواهیم پرداخت و علاوه بر آن به منظور ايجااد
درکي واقعي از نحوه عملکرد هر يک از آن ها ،برنامه هايي کاربردي در سیستم عامل آندرويد توسعه يافته و نمايش داده خواهد شدر
واژگان کلیدی :نمايش اطلاعات مکاني در تجهیزات همراه ،سامانه هاي اطلاعات مکاني ،سامانه هاي اطلاعات مکاني هماراه ،سیساتم
عامل آندرويد

* نويسنده رابط
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معرفی ابزارهای نمایش اطلاعات به منظور برآورد نیازهای نسل جدید

معرفي ابزار هاي نمايش اطلاعات به منظور برآورد نیازهاي نسل جديد...

 -1مقدمه
فرآيند توسعه مفهوم پردازشگري توسط ابزارهاي
الکترونیکي را مي توان از مبداء پیدايش ،سال 4341
میلادي ،تا بحال به دو فاز کلي تقسیم بندي نمودر در اين
ديدگاه ،فاز نخست پردازشگري توسط پردازنده هاي
مرکزي 4و کامپیوتر هاي رومیزي 2از سال  4341میلادي
آغاز شده و سال  2113میلادي را مي توان به عنوان نقطه
اوج تفکر افزايش قدرت پردازشگري اين لوازم الکترونیکي
تلقي نمودر اما در فاز دوم پردازشگري ،با توسعه مفاهیم
پردازشگري همهجاگاه 5و فراگیر ،4بر خلاف گ شته ،تلفی
قدرت پردازشگري در زندگي روزمره کاربران مد نظر تولید
کنندگان پردازشگرهاي الکترونیکي قرار گرفت[ 7و ]8ر
سنجنده3هاي الکترونیکي ،تلفن هاي همراه و تبلت ها را
مي توان از جمله برجسته ترين ابزار مورد استفاده در نسل
جديد پردازشگري تلقي نمودر
بدين ترتیب امروزه با گستر بستر هاي مناسب تبادل
اطلاعات و افزايش توان پردازشگري تجهیزات همراه ميتوان
سامانههاي اطلاعات مکاني کلاسیک را با تلفی جهان
فیزيکي و مجازي به شکلي بسیار کارآمدتر از گ شته با
سامانههاي اطلاعات مکاني همراه تجربه نمود[ 4و ]3ر
از طرفي ديگر با گستر تفکر انطباق پ يري ابزارهاي
پردازشگري با فعالیتهاي روزمره انسان [ ،]8ميتوان
پیشبیني کرد که با توجه به پیشرفتهاي روز افزون
دستگاههاي همراه ،روز به روز با دستگاههايي با ابعاد
ظاهري کوچکتر رويارو خواهیم شدر از اين رو ،به منظور
نمايش اطلاعات مکاني ،به عنوان يکي از مناسب ترين ابزار
ايجاد درکي واقعي براي کاربران ،با مشکلات بسیاري همراه
خواهیم بود[]2ر توسعه فناوري هايي همانند واقعیت
افزوده 3و همننین پردازشگري بافت آگاه 7را ميتوان از
اساسيترين فناوري هاي مطرح شده به منظور تقلیل
مشکل ياد شده تلقي نمود[]5ر به عنوان نمونه با استفاده
از پرداز و تحلیل بافتهاي مرتبط با شرايط کاربر ،سعي
در خلاصهسازي و نمايش اطلاعات مکاني مرتبط با شرايط
لحظهاي کاربر خواهد شد[]4ر اما به هر ترتیب نمايش
1 Mainframe Computing
2 Desktop Computing
3 Ubiquitous Computing
4 Pervasive Computing
5 Sensor
6 Augmented Reality
7 Context- Awareness Computing
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اطلاعات مکاني ک ماکان از مهمترين بخش هاي سامانههاي
اطلاعات مکاني همراه به شمار مي آيدر از اين رو شناخت
صحیح ابزارهاي نمايش اطلاعات مکاني را مي توان از
اساسيترين ملزومات سرويسهاي توسعه يافته در محیط-
هاي همراه تلقي نمودر
اما علیرغم اهمیت فراوان موضوع ياد شده تا بحال
مطالعاتي جامع در راستاي شناخت ابزار بهینه براي
نمايش اطلاعات مکاني صورت نگرفته استر از اين رو در
مقاله یاضر ،ابزار متفاوت و پرکاربرد نمايش اطلاعات
مکاني از طري ايجاد نمونههايي آزمايشي از نحوه عملکرد
هر يک ،به صورت عملي بررسي شده و مزايا و معايب هر
يک از اين ابزار با يکديگر مقايسه مي شوندر بنابراين به
طور خلاصه اهمیت مطالعه صورت گرفته را مي توان
تشخیص ابزار مورد نیاز براي نمايش اطلاعات مکاني به
صورت بهینه و وابسته به اهداف مورد نظر در هر نوعي از
خدمات قابل ارائه در محیط هاي همراه برشمردر
اما همانطور که ميدانیم ،انتخاب سیستم عامل براي
ابزارهاي همراه ،از اساسي ترين مطالعات صورت گرفته در
بخش نیاز سنجي براي هرنوع پروژه سامانه اطلاعات مکاني
همراه استر از طرفي ديگر ،علاوه بر مزايا و معايب هر يک
از سیستم عاملهاي همراه ،تعداد کاربران بالقوه پايانه هاي
همراه با هر يک از سیستم عاملهاي موجود ،به عنوان
يکي از پارامترهاي برتري اقتصادي سرويس هاي متفاوت
به شمار مي رودر درصد اختصاص بازار تجاري به هر يک از
سیستم عامل هاي همراه ،از جمله آمارههايي است که
ميتواند به روشني بیانگر تعداد کاربران بالقوه يک سیستم
عامل همراه باشدر بدين ترتیب در اين مطالعه با توجه به
اختصاص  %78بازار تجاري به سیستم عامل آندرويد[،]3
ابزارهاي مورد استفاده براي نمايش اطلاعات مکاني در اين
سیستم عامل بررسي خواهند شدر
در ادامه ابزارهاي نمايش متفاوت ،شرح مختصري از
مطالعات صورت گرفته در راستاي اين مطالعه و پرسش-
هاي تحقی شرح داده خواهند شدر رو شناسي مطالعه
که شامل شرح مختصري از ابزار مورد نیاز براي توسعه
سرويسهايي کاربردي با استفاده از هر يک از ابزار نمايش
در فصل  5عنوان خواهد شدر فصل  4اين مطالعه به شرح
هر يک از ابزارهاي نمايش اطلاعات مکاني در بستر همراه،
پیادهسازي سرويسهايي کاربردي با استفاده از آنها و
همننین بررسي قابلیتها و کاستيهاي هر رو پرداخته

تحقیق
در اين بخش با هدف ايجاد شناختي از موضوع مورد
مطالعه ،در ابتدا سعي خواهد شد ابزار هاي مورد بررسي
براي نمايش اطلاعات مکاني در قالب زير بخش  4-2معرفي
شوندر در زير بخش  2-2شریي مختصر از مطالعات صورت
گرفته بررسي شده و کاستيهاي هر يک از آن ها و تفاوت
هاي هر يک با مطالعه یاضر مطرح خواهند شدر در ادامه،
در زير بخش  5-2پرسشهايي که در نهايت به نتايج اثر
یاضر منتج مي شوند ،ذکر خواهد شدر

 -1-2معرفی ابزار نمایش
به منظور نمايش اطلاعات مکاني در تجهیزات همراه با
سیستم عامل آندرويد ،از ابزارهاي فهرست شده در جدول
 4مي توان استفاده نمودر در بخش سوم از اين مطالعه به
بررسي هر يک از رو هاي ياد شده و بیان مزايا و معايب
آنها خواهیم پرداختر
جدول  -4ابزارهاي نمايش اطلاعات مکاني در سیستم عامل آندرويد
شماره

نام روش

4

Google Map API for Android

2

ArcGIS Runtime SDK for Android

5

OSMDroid

4

MapsFroge

3

Nutiteq SDK for Android

 -2-2پیشینه تحقیق
با توجه به تحقیقات انجام شده ،تا کنون بررسي جامع
و فني در ارتباط با ابزار هاي موجود براي نمايش اطلاعات
مکاني در تجهیزات همراه با سیستم عامل آندرويد ،در
هیچ يک از مطالعات داخلي و يا خارجي مورد بررسي قرار
گرفته نشده استر اما در برخي مطالعات صورت گرفته با
توجه به نیازهاي موجود براي توسعه سرويس هايي خاص،
کم و بیش برخي از مزايا و معايب ابزارهاي مورد استفاده
مطرح شده اندر

اس

 -2معرفی ابزار نمایش ،پیشینه وپرسشهای

به عنوان نمونه در [ ]41از سه مورد
ArcGIS Runtime SDK for Android ،API for Android
و  OSMDroidبه عنوان تنها رو هاي نمايش اطلاعات
مکاني در سیستم عامل آندرويد ياد شده استر اما در نهايت
فقط دو رو نخست مورد بررسي قرار گرفته اندر در اين
مطالعه از زبان برنامه نويسي جاوا و محیط توسعه Eclipse
به عنوان محیط توسعه برنامههاي کاربردي در سیستم عامل
آندرويد استفاده شده استر علاوه بر خلاء موجود در بررسي
و مقايسه قابلیت هاي ديگر رو ها ،تنها از برخي جنبه ها
همانند خادم اطلاعات موقعیتي ،امکان تلفی نمايش با
موقعیت رديابي شده توسط سنجنده  GPSو امکانات
مسیريابي آنلاين براي بررسي نقاط قوت و ضعف دو رو
ياد شده استفاده شدر
در مستندسازي صورت گرفته توسط [ ]44نیز
مقايسهاي بین دو رو  Nutiteq SDK for Androidو
 Google Map API for Androidصورت گرفته استر در
اين مستند نه تنها هینگونه اشارهاي به ديگر رو هاي
نمايش اطلاعات مکاني نشده است ،بلکه مقايسه نیز تنها
در قالب يک جدول صورت گرفته است و هیچ گونه پیاده-
سازي عملي براي نمايش کارايي هر يک از ابزار مورد
بررسي ،ارائه نشده استر در [ ]42نیز به رو هاي
ArcGIS SDK for ،Google Map SDK for Android
 OSMDroid ،Androidو  Nutiteq SDK for Androidبه
صورت بسیار مختصر اشاره شده استر در مطالعه ياد شده
تنها به مزاياي فراهمکنندههاي متفاوت نقشه مورد
استفاده در  ArcGIS Runtime SDK for Androidدر
مقايسه با  Google Map SDK for Androidاشاره شده و
علاوه بر آن از امکان پشتیباني فرمت هاي متفاوت داده-
هاي مکاني توسط  Nutiteq SDK for Androidبه عنوان
يکي از بزرگترين محاسن اين رابط کاربري برنامه نويسي
ياد شده استر

 -3-2پرسش های تحقیق
همانگونه که به طور ضمني در مطالب پیشین نیز
اشاره شد ،نمايش اطلاعات مکاني يکي از مهمترين ابزاري
است که به منظور ايجاد درکي واقعي از موقعیت براي
کاربران مي تواند تأثیر بسزايي داشته باشدر از اين رو ،با
نمايش بهینه اطلاعات مکاني مي توان کارايي سرويسهاي
57

نشريه علمي -ترويجي مهندسي نقشهبرداري و اطلاعات مکاني  ،دوره ششم  ،شماره  ، 4آذر ماه 4534

استر در نهايت در فصل  3به نتیجه گیري و اشارهاي به
مطالعات آينده خواهیم پرداختر

Google Map

معرفي ابزار هاي نمايش اطلاعات به منظور برآورد نیازهاي نسل جديد...

توسعه يافته پیشین را بهبود بخشیده و همننین سرويس-
هاي کارآمد جديدي را توسعه دادر
انتخاب ابزار مناسب براي نمايش اطلاعات مکاني از
اهمیتي دوچندان برخوردار است ،زيرا با انتخاب ابزار بهینه
علاوه بر تأمین نیاز هاي موجود پروژه ،مي توان پیشرفت-
هاي آتي در فناوريهاي مرتبط نیز تضمین نمودر به طور
کلي ،پرسش هايي که در مریله نیاز سنجي براي انتخاب
ابزار مناسب جهت نمايش اطلاعات مکاني در توسعه
نمونهاي از خدمات همراه مطرح ميگردد را مي توان به
صورت زير خلاصه نمود:
-1
-2

ابزار نمایش از چه فرمت هایی پشتیبانی می کند؟
آیا امکان نمایش همزمان اطلاعات برداری و رستری
وجود دارد؟
سرویس فراهم کننده نقشه چیست؟ آیا میی تیوان

-3

فراهم کننده نقشه سفارشی را در معماری خیادم و
مخدوم ایجاد نمود؟
ابزار های متفاوت از چیه سیسیتم تییویری بیرای

-4

نمایش اطلاعات مکانی پشتیبانی میی کننید؟ آییا
قابلیت تعریف سیستم تیویر وجود دارد؟
تحلیل های شبکه همانند مسیر یابی آیا قابل انجام

-5

است؟ آیا می توان چنیی تحلییل هیایی را بیدون
دسترسی به سرویس اینترنت اجراء نمود؟

-6
-7
-8

آیا امکان نمایش اطلاعات در حالت آفلیای وجیود
دارد؟
آیا می توان اطلاعات سه بعدی نیز با استفاده از ای
ابزار نمایش داد؟
آیا استفاده از ای ابزار مسیتلزم پرداخیت هزینیه
است؟

در اين مطالعه سعي خواهد شد که با مقايسه ابزارهاي
ياد شده ،پاسخي مناسب براي هر يک از ايان پرساش هاا
ارائه گرددر

 -3روش شناسی مطالعه
همانطور که در بخش  2-2ديده شد ،مطالعات پیشاین
تنها به ذکر جداولي توصیفي از خواص برخاي از ابزارهااي
نمايش اطلاعات مکاني در محیط هاي همراه بسنده کارده
اندر بنابراين تنها به قابلیات هاايي کاه توساط هار ياک از
توسااعه دهناادگان ساارويس هاااي کاااربردي بااا توجااه بااه
نیازهاي پروژه پیاده سازي شده اند ،پرداخته شده استر به
طور خلاصه مي توان نبود تجربه اي عملاي باراي بررساي
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مزايااا و محاساان ابزارهاااي نمااايش اطلاعااات مکاااني را در
مقايسه با يکديگر ،به عناوان بزرگتارين کاساتي مطالعاات
پیشین برشمردر اما در اين مطالعه سعي شده است که پس
از پیاده سازي سارويس هااي مبتناي بار نماايش بصاري
اطلاعات مکاني با استفاده از رو هااي يااد شاده ،نتاايج
یاصل از تعامل با هر يک از آن رو ها ارائه گرددر
در راستاي نیل به ايان مهام ،از زباان برناماه نويساي
جاوا 4براي توسعه سرويس هاي نمايش اطلاعات مکااني در
بستر همراه استفاده شدر محایط توساعه انتخااب شاده در
اين مطالعه ،نسخه  34بیتي ويندوز  7بوده و از نساخه 45
نرم افزار  IntellijIDEAبه عنوان محیط توسعه برنامه هاي
کاربردي بهره گرفته شدر لازم به ذکر است کاه از دساتگاه
تبلت سامساون باا مادل  Galaxy Tab 2نیاز کاه داراي
نسخه  4از سیستم عامال آندروياد باود باه عناوان پاياناه
آزمايش سرويس هاي توسعه يافته استفاده شادر در شاکل
 4نمونه اي از کد هاي نگاشته شاده باراي ارائاه سارويس
نمايش اطلاعاات مکااني در محایط توساعه IntellijIDEA
نشان داده شده استر

 -4ابزارهای نمایش اطلاعات مکانی
در اين بخش به معرفي ابزار نمايش اطلاعات مکاني در
بستر دستگاه هاي همراه با سیستم عامل آندرويد خاواهیم
پرداختر بدين ترتیب در زير بخش هااي  4-4تاا  3-4باه
ترتیب هر يک از ابزار مطرح شده در جادول  4باه هماراه
جزئیات یائز اهمیت آن ها به تفصیل ماورد بررساي قارار
خواهند گرفتر
 -1-4معرفییی ابییزار Google Map API for
Android

يکي از پر کااربرد تارين ابازار هااي نماايش اطلاعاات
مکاني که امروزه در اغلاب برناماه هااي کااربردي نماايش
نقشه استفاده مي شود Google Map API ،ماي باشادر در
اين ابزار فاراهم کنناده نقشاه ماي تواناد ،Google Maps
 Google Aerial imagesو  Google Street Viewباشادر
در نسخه هاي جديد اين رابط کااربري کاه نساخه  2ماي
باشد ،امکان روي هم گ اري لايه هاي اطلاعاتي نقطه ،خط

1 Java

اس

شکل  -4نمونه اي از کد هاي نگاشته شده به زبان جاوا و در محیط توسعه  IntellijIDEAبه منظور نمايش اطلاعات مکاني در بستر همراه

در اين ابزار تنها از سیستم مختصات  4WGS 84و
سیستم تصوير  Spherical Mercatorپشتیباني مي شودر
رايگان بودن براي اکثر برنامههاي کاربردي يکي از ديگر
محاسن آن بوده اما در عین یال براي برخي از برنامه هاي
کاربردي نظیر مديريت ناوگان نیاز به مجوز بهرهبرداري
تقريبا گران قیمتي مي باشدر يکي از عمدهترين محدوديت
هاي اين ابزار ،ذخیره اطلاعات در یافظه داخلي دستگاه
به منظور استفاده از سرويس در یالت آفلاين مي باشد که
براي دستیابي به چنین اطلاعاتي نیاز به ايجاد امکان
دسترسي سیستمي و شکستن قفل دستگاه هاي همراه
آندرويدي مي باشد که در آن صورت دستگاه بطور کامل از
تعهدات بیمه و ضمانت نامه شرکت تولید کننده خارج
ميگرددر لازم به ذکر است که در نسخه جديد اين رابط
امکان نمايش اشیاء  2/3و  5بعدي نیز به وجود آمده اما
کماکان امکان مسیريابي در یالت آفلاين وجود نداردر
اين ابزار نمايش از هیچ يک از فرمت هاي مورد
استفاده براي نمايش اطلاعات رستري و برداري همانند
 Geotiff ،Spatialite ،Shape file ،KMLو ساير همانندها
پشتیباني نميکندر علاوه بر محدوديتهاي ياد شده ،براي
استفاده از نسخه  2آن نیازمند دريافت کلید منحصر به

فردي از شرکت گوگل ميباشیم که براي برخي از مناط
جغرافیايي به علت تحريم هاي شرکت گوگل اين امکان
وجود نداردر اما علیرغم وجود معايب فراوان ،به علت وجود
منابع رفع اشکال فراوان در بستر اينترنت ،سادگي استفاده
و بروز رسانيهاي زود هنگام ،امروزه از اين ابزار برنامه
نويسي به وفور براي نمايش اطلاعات مکاني استفاده مي
شودر در ادامه شکل  2نمايش دهنده نمونهاي از سرويس
نمايش نقشه در پايانه آندرويدي مورد استفاده مي باشدر
 -2-4معرفی ابزار ArcGIS Runtime SDK for
Android

به طور کلي ابزار  ArcGIS Runtime SDKقابلیتهاي
بیشتر و همننین قدرتمندتري را در مقايسه با Google
 Map APIدر اختیار قرار مي دهدر فراهم کننده نقشه در
اين رابط مي تواند يکي از موارد ،Portal of ArcGIS
 ArcGIS onlineو يا  ArcGIS serverباشدر در مقايسه با
 Google Map APIاين ابزار داراي بروز رسانيهاي طولاني
مدتتري مي باشد به طوري که براي ،Google Map API
 4بروز رساني از دسامبر  2142ولي براي ArcGIS
 3 ،Runtime SDKبروز رساني از دسامبر  2144صورت
گرفته استر

1 World Geodetic System 1984
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و پلیگون به وجود آمده است و اين در یالي اسات کاه در

نسااخه اول اياان اباازار چنااین امکاااني وجااود نداشااتر

معرفي ابزار هاي نمايش اطلاعات به منظور برآورد نیازهاي نسل جديد...
شکل  -2نمايش نقشه با استفاده از ابزار نمايش  Google Map API for Androidدر دستگاه هاي همراه

بر اساس گزارشات فراواني سرويس مسیريابي و
 Geocodingدر یال یاضر براي اين ابزار غیرفعال مي-
باشدر اما به عنوان يکي از مهمترين محاسن آن مي توان
به پشتیباني از اکثر فرمت هاي اطلاعات برداري و رستري
همانند  Geotiff ،Shape file ،KMLو ساير همانندها و
همننین تمامي سیستم تصويرهاي مورد استفاده در
نمايش اطلاعات مکاني اشاره نمودر
اما وجود اطلاعات بسیار محدود به منظور رفع اشکال
در بستر اينترنت ،محدوديت هاي شرکت  ESRIبه منظور

دريافت  SDKهاي برنامه نويسي با استفاده از اين ابزار ،از
عمدهترين محدوديتهاي آن استر بنابراين با وجود
قابلیتهاي فراوان به علت مشکلات ياد شده براي کاربرد
هاي متداول نمايش اطلاعات مکاني ،در یال یاضر ساير
ابزار هاي نمايش اطلاعات مکاني بیشتر مورد استقبال
توسعه دهندگان سرويس هاي کاربردي قرار گرفته اندر در
نهايت شکل  5نیز تصويري از صفحه نمايش دستگاه در
خلال اجراء سرويس توسعه يافته براي نمايش نحوه
استفاده از اين ابزار نمايش استر

شکل  -5تصويري از صفحه نمايش دستگاه همراه در خلال استفاده از ابزار
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 -4-4معرفی ابزار OSMDroid

ابزار  OSMDroidکتابخانه اي برمبناي نقشه هاي
رستري و همانند  MapsFrogeتنها براي نمايش اطلاعات
مکاني فراهم شده توسط فراهم کننده نقشه  OSMمي
باشدر طرایي اين ابزار به گونه اي صورت گرفته که به
صورت آنلاين امکان نمايش دادههاي مکاني از فراهم

)1 Open Street Map (OSM

اس

شروع استفاده از ابزار نمايش  MapsFrogeبراي
نمايش اطلاعات مکاني در سال  2118و در دانشگاه برلین
به وقوع پیوستر هدف نهايي اين پروژه را مي توان به طور
بسیار ساده فراهمسازي جعبه ابزاري براي نمايش اطلاعات
مکاني فراهم شده توسط  4OSMبر شمردر بصورت بسیار
مختصر در اين جعبه ابزار امکاناتي براي نمايش بهینه
نقشه ،ناوبري ،مسیر يابي ،همپوشاني نقشههاي برداري،
جستجو و اندکس گ اري نقاط مورد علاقه تعبیه شده
استر از ديگر مزاياي آن مي توان به متن باز و رايگان
بودن آن و همننین استفاده از فرمت هاي بسیار کم یجم
براي ذخیرهسازي دادههاي مکاني اشاره نمودر اما به عنوان
مهمترين محدوديت ها نیز مي توان به عدم پشتیباني از
تعريف سیستم تصوير و همننین استفاده از  OSMبه
عنوان تنها فراهم کننده اطلاعات مکاني اشاره نمودر در
مقايسه با  ArcGIS Runtime SDKکار کردن با اين رابط
کاربري بسیار آسانتر مي باشد اما در عین یال از آن نمي
توان براي نمايش اطلاعات مکاني اي غیر از اطلاعات فراهم
شده توسط  OSMاستفاده نمودر
لازم به ذکر است که اين اين ابزار قابلیت اجراء بر
روي کلیه دستگاههايي با سیستم عامل آندرويد نسخه 4/3
به بعد را دارا مي باشد و علاوه بر آن بسیار کم یجم بوده
به گونه اي که یجم کتابخانه با کلیه کدهاي برنامه نويسي
و تصاوير موجود در یدود  411کیلوبايت استر لازم به
ذکر است که به دلیل شباهت بسیار زياد ابزارهاي
Nutiteq SDK for
 MapsFrogeو  OSMDroidبا رو
 Androidو همننین جامعیت رو اخیر ،تنها به توسعه
سرويسي کاربردي براي نمايش قابلیت هاي ابزار Nutiteq
 SDK for Androidخواهیم پرداختر

کننده نقشه  OSMفراهم گردد اما بر خلاف
مي توان با تعريف فراهم کننده هاي سفارشي به منظور
تأمین موزائیکهاي نقشه ،عملکرد اين رابط را براي یالات
آفلاين نیز گستر دادر اگر بخواهیم به صورت بسیار
مختصر اين فرايند را تشريح نمايیم به طور کلي در اين
رو يک شئ تحت عنوان  MapViewبراي نمايش نقشه
وجود دارد که بايد فراهم کننده موزائیکهاي نقشه را به
آن معرفي نمايیمر
فراهم کننده موزائیک هاي نقشه در یالت پیش فرض به
صورت آرايه اي از فراهم کننده هاي ديگر مي باشد که اين
فراهم کننده ها مي توانند موزائیکهاي نقشه را از داخل
فايلهاي سیستمي و يا از خادم  OSMنمايش دهندر لازم به
ذکر است که با اعمال تغییرات مي توان نقشه هاي موجود در
پايگاه داده داخلي دستگاه را نیز به عنوان منابع مورد نیاز
براي فراهم کننده نقشه تعريف نمودر بنابراين بطور کلي به
صورت مشابه با  MapsFrogeاگر چه استفاده از آن بسیار
ساده است اما نمي توان بسیاري از قابلیت هاي نمايش نقشه-
هاي خاص را همانند تعريف سیستم مختصات و سیستم
تصويرهاي سفارشي از آن انتظار داشتر
 -5-4معرفی ابزار Nutiteq SDK for Android

يکي از مهمترين و در عین یال پر کاربرد ترين ابزار
نمايش اطلاعات مکاني در سیستم عامل آندرويدNutiteq ،
 SDK for Androidمي باشدر به طور کلي مي توان آن را
با توجه به قابلیت هاي فراوان به عنوان جايگزيني مناسب
براي رفع کاستيهاي ابزار نمايش  Google Map APIsدر
نظر گرفتر شکل  4نمونه اي از کدهاي نگاشته شده به
زبان برنامهنويسي جاوا براي نمايش اطلاعات مکاني با
استفاده از رو مورد بحث را نشان مي دهدر
اين ابزار علاوه بر دارا بودن قابلیت هاي عمومي نمايش
اطلاعات مکاني همانند بزرگ نمايي ،کوچک نمايي،
جابجايي نقشه داراي قابلیت هاي منحصر به فرد ديگري
نیز مي باشد که مي توان آنها را به طور خلاصه به صورت
زير فهرست نمود:
 قابلیت افزودن عوارض هندسي بر روي نقشه

 پشتیباني از نمايش اطلاعات مکاني در یالت  2/3و
 5بعدي

 پشتیباني از تمامي سیستم مختصاتها و سیستم
تصويرهاي مرسوم و همننین قابلیت تعريف سفارشي آنها
44
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 -3-4معرفی ابزار نمایش MapsFroge

MapsFroge

معرفي ابزار هاي نمايش اطلاعات به منظور برآورد نیازهاي نسل جديد...
شکل  -4نمونه اي از کدهاي نگاشته شده به زبان جاوا به منظور توسعه سرويس هاي کاربردي با استفاده از ابزار نمايش

 پشتیباني از فرمت هاي  shape file ،KMLو
 Spatialiteبه منظور نمايش اطلاعات برداري
 نمايش آفلاين نقشهها با قابلیت امکان تعريف فراهم
کنندههاي نقشه سفارشي در معماريهاي توزيع يافته
 پشتیباني از فرمت  Geotiffو ديگر همانندها به
منظور نمايش اطلاعات رستري

 قابلیت انجام تحلیل هاي مسیريابي در یالت آنلاين
و آفلاين
 پشتیباني از تعداد فراواني از فراهم کنندههاي آنلاين
نقشه همانند  Map Quest ،Bing Map ،OSMبه عنوان
نقشههاي مبناي رستري
 پشتیباني از فراهم کنندههاي  4WMSو
استاندارد

WFS

2

 نمايش اطلاعات مکاني ذخیره شده در پايگاه داده
محلي دستگاههاي همراه
علیرغم تمامي مزاياي ياد شده ،کمبود منابع آموزشي
براي بکارگیري اين ابزار نمايش نقشه در زمان نگار اين
اثر را مي توان به عنوان مهمترين مشکل آن ياد کردر
شکل هاي  3 ،3و 7نمونههايي از سرويسهاي توسعه يافته
براي نمايش توانمنديهاي اين ابزار را بر روي تلفن همراه
 Samsung Galaxy Grandنمايش ميدهدر همانگونه که
1 Web Map Service
2 Web Feature Service
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در شکل  3نشان داده شده است ،در یالت آنلاين ميتوان
نقشه رستري ارسال شده توسط فراهمکننده آنلاين OSM
را نمايش دادر به منظور نمايش قابلیت بالاي اين ابزار در
همپوشاني لايههاي برداري و رستري سرويسي ديگر
توسعه يافتر همانگونه که در شکل  3مشخص شده است
با درنظر گرفتن امکاناتي در سمت راست و پايین صفحه
ميتوان لايههاي برداري ذخیره شده در پايگاه داده محلي
دستگاه همراه را در یالت آفلاين بر روي لايه رستري
مبناي  OSMهمپوشاني نمودر
علاوه بر آن به منظور نمايش نحوه عملکرد اين ابزار در
انجام تحلیل مسیر يابي آنلاين نیز سرويس کاربردي
ديگري توسعه يافتر بدين ترتیب با انتخاب مبداء و مقصد
توسط کاربر ،با کلیک نمودن بر روي نقشه ،و استفاده از
سرويس مسیر يابي آنلاين  OSMمسیر بهینه بر روي نقشه
همانند شکل  7نشان داده خواهد شدر

اس

 -5بحث و نتیجهگیری
نمايش اطلاعات مکاني را مي توان از اساسيترين
بخشهاي هر گونه سرويس مکاني قابل ارائه در محیط
هاي همراه و همه جاگاه به شمار آوردر از طرفي ديگر ،با
توجه به اختصاص بخش عمدهاي از بازار تجاري به
محصولات همراه با سستم عامل آندرويد ،مي توان چنین
تجهیزاتي را به عنوان پر طرفدار ترين و متداول ترين
پردازشگرهاي قابل یمل توسط کاربران تلقي نمود []45ر
از اين رو ،بررسي توانمنديها ،مزايا و معايب ابزار هاي
نمايش اطلاعات مکاني در تجهیزاتي همراه با سیستم عامل
آندرويد مي تواند از مهمترين مطالعات صورت گرفته در
مریله نیازسنجي هر نمونهاي از خدمات مکاني قابل ارائه
در محیطهاي تلقي گردد[]44ر اما به دلیل در دسترس
نبودن منبعي جامع براي بررسي مزايا و معايب هر يک از
ابزار هاي مورد استفاده ،بسیاري از سرويسهاي توسعه-
يافته پیشین با ابزارهاي ناکارآمدي براي نمايش اطلاعات

مکاني در بستر تجهیزات همراه توسعه يافتهاندر در اين
مطالعه ،ابزارهاي نمايش اطلاعات مکاني شامل Google
،OSMDroid ،ArcGIS Runtime SDK ،Map API
 MapsFrogeو  Nutiteq SDKمورد بررسي قرار گرفتندر
با توسعه سرويسهايي کاربردي براي هر يک از ابزارهاي
ياد شده مزايا و معايب يکايک آنها در قیاس با يکديگر
بررسي شدر در نهايت نیز ميتوان براي خلاصه نمودن
مفاهیم اين اثر ،نتايج یاصل از بررسي هر يک از ابزارهاي
نمايش اطلاعات مکاني را به صورت جدول  2خلاصه نمودر

سپاسگزاری
در پايان بر خود لازم مي دانیم از کلیه یمايتهاي بي
دريغ مجتمع آمايش و پدافند غیر عامل دانشگاه صنعتي
مالک اشتر ،در راستاي انجام مطالعات اين اثر تشکر و
قدرداني نمايیمر
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شکل  -3استفاده از ابزار  Nutiteq SDKبراي
نمايش آنلاين نقشه هاي رستري OSM

شکل  -3استفاده از ابزار  Nutiteq SDKبراي
نمايش همپوشاني نقشه هاي آفلاين برداري و
نقشه هاي آنلاين رستري OSM

شکل -7استفاده از ابزار  Nutiteq SDKبراي
نمايش آنلاين تحلیل آنلاين مسیر يابي با
استفاده از سرويس OSM

معرفي ابزار هاي نمايش اطلاعات به منظور برآورد نیازهاي نسل جديد...

جدول  -2نتايج بررسي ابزار هاي مورد استفاده در نمايش اطلاعات مکاني در تجهیزات همراه با سیستم عامل آندرويد
Google
Map
APIs

رابط کاربری برنامه نویسی
ویژگی ها

ArcGIS Runtime
SDK

MapsFroge

OSMDroi
d

Nutiteq 3D Map
SDK

ویژگی های تعاملی در نمایش نقشهه همانده
قابلیت بزرگ نمایی ،کوچک نمایی ،جابجایی











و سایر هماند ها.
روی هم گزاری نقشه ها











نمایش آفلاین نقشه

×



×





مسیر یابی آنلاین



×







مسیر یابی آفلاین

×

×

×

×



پشتیبانی از فرمت های برداری

×





×



پشتیبانی از فرمت های رستری











قابلیت تعریف فراهم کدد ه سرویس نقشه

×

×

×





پشتیبانی از تعریف سیستم تصویر خصوصی

×

×

×

×



نمایش اشیاء  3بع ی

×









مح ودیت بر اساس تحریم های اطلاعاتی





×

×

×
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