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Úvod

V súčasnosti je GPS veľmi populárna technológia, ktorú používajú vodiči, turisti, armáda a rôzny nadšenci. Prvá časť tohto dokumentu obsahuje základné informácie o technológii GPS a o zaužívaných pojmoch. V druhej časti nájdete popis programu Loadstone, čo je voľne dostupná open-source (s otvoreným kódom) aplikácia pre mobilné telefóny s operačným systémom symbian. Tento program je vyvíjaný špeciálne pre nevidiacich, ktorý používajú mobilný telefón s čítačom obrazovky. Tiež sa pokúsim opísať využitie programu z pohľadu nevidiaceho používateľa.

Čo je to GPS

GPS (global positioning system) je v súčasnosti jediný plnefunkčný satelitný navigačný systém. Vyvinulo ho a spravuje ho ministerstvo obrany v USA. Pozostáva z troch hlavných segmentov:
	Vesmírny segment: zoskupenie dvadsiatichštyroch satelitov obiehajúcich približne 20,000 km nad zemou.

Kontrolný segment: pozostáva z piatich pozemských staníc, a je zodpovedný za monitorovanie satelitov, určovanie dráhy satelitov a synchronizáciu času (každý satelit má atómové hodiny).
Používateľský segment: je GPS prijímač daného používateľa, ktorý prijíma signály zo satelitov a počíta aktuálnu pozíciu, kurz a rýchlosť. Môže súčasne zachytiť signál z viacerých satelitov. Moderné prijímače môžu naraz počúvať od 12 do 24 satelitov.

Princíp fungovania GPS je jednoduchý (majte na pamäti, že nasledujúci popis je veľmi zjednodušený). GPS prijímač počíta pozíciu meraním vzdialenosti medzi ním a tromi alebo viacerými GPS satelitmi. Ak GPS prijímač odmeria čas medzi odvysielaním a prijatím GPS signálu, vie vypočítať vzdialenosť každého satelitu, keďže pozná rýchlosť signálu (ktorá sa rovná rýchlosti svetla, čiže približne 300,000 km za sekundu). Signáli obsahujú aj informáciu o pozícii satelitov. Určením miesta a vzdialenosti aspoň troch satelitov môže prijímač vypočítať našu polohu s použitím matematickej metódy, nazývanej trilaterácia (ak máme signály len z troch satelitov) alebo multilaterácia (Ak máme signály z viac ako troch satelitov).

Naša GPS pozícia je vyjadrená, alebo inak povedané náš prijímač nám poskytuje informáciu o našej polohe v zemepisných súradniciach. Zemepisné súradnice pozostávajú z dvoch údajov:
	Zemepisná šírka (latitude), alebo vzdialenosť od rovníka z oboch strán – na sever a na juh. Táto vzdialenosť sa meria v stupňoch. Keďže vzdialenosť od rovníka k pólom je štvrtina kruhu, toto číslo je v rozsahu od 0 do 90 stupňov severne alebo južne. Severná zemepisná šírka je vyjadrená kladnými číslami, južná zápornými.

Zemepisná dĺžka (longitude), alebo vzdialenosť od nultého poludníka na východ a na západ. Nultý poludník je čiara, ktorú môžeme ťahať od severného až po južný pól stredom kružnice. Ak sa pozrieme na túto čiaru z jedného miesta na zemi, mali by ste porozumieť, že táto čiara pokračuje na druhej strane, ktorú z väčšej časti zaberá tichý Oceán. Nultý poludník rozdeľuje zemeguľu na dve pologule, čím vzniknú dva polkruhy, z ktorých má každý 180 stupňov. Miesta na východ od nultého poludníka sú vyjadrené v záporných číslach, miesta na západ v kladných.

GPS prijímač nám poskytuje oveľa viac informácii. Napríklad rýchlosť akou sa práve pohybujeme v míľach za hodinu, aktuálny smer pohybu (kurz), informáciu o počte satelitov, z ktorých je vypočítaná aktuálna pozícia a ďalšie dáta.

Čo ďalej?

Máme niekoľko zázračných čísel z nášho GPS prijímača a potrebujeme niečo, čo by ich spracovalo. Nasledujúce riadky obsahujú popis voľne dostupného a open-source programu Loadstone GPS.

Základné informácie

Loadstone GPS je aplikácia, vyvíjaná špeciálne pre potreby nevidiacich používateľov mobilných telefónov s čítačom obrazovky. Program funguje na telefónoch s operačným systémom Symbian (podporované sú Symbian 7, 8 a 9). Je možné použiť telefóny s integrovaným GPS alebo je možné použiť externé prijímače s podporou protokolov Bluetooth a MEA. Inštalácia je štandardná a jednoduchá a preto sa jej teraz nebudem venovať. Postup inštalácie je popísaný na domovskej stránke programu (pozrite odkazy na konci tohto textu).

Body a databázy

Najprv je potrebné nastaviť váš GPS prijímač. Postupujte podľa krokov na domovskej stránke. V tomto texte sa chcem zamerať na základné využitie. Ako som spomenul vyššie, prijímač nám poskytuje (cez aplikáciu Loadstone GPS) informáciu o mieste, kde sa nachádzame. Túto pozíciu si môžeme nejako zmysluplne pomenovať a uložiť ju do pamäte telefónu. Takto pomenovaná a uložená pozícia sa nazýva bod. Takže bod obsahuje zemepisné súradnice (zemepisnú šírku a dĺžku) danej pozície a názov, ktorý popisuje dané miesto, napríklad „pred domom“. Samozrejme, môžeme si uložiť viacero bodov. Napríklad môžete uložiť bod za každou zákrutou na ceste z domu do školy, na každej autobusovej zastávke, a podobne. Tieto body sú ukladané do štruktúry, nazývanej databáza bodov. Môžete si uložiť túto databázu ako súbor a mať takto viacero databáz. Napríklad môžete mať rôzne databázy pre rôzne mestá.

Režimy programu

Program funguje v dvoch rôznych režimoch: v režime “cestovateľ” a v navigačnom režime. Medzi týmito režimami sa môžete rýchlo prepínať.

Režim “cestovateľ”

V tomto režime si prezeráte virtuálnu mapu zostavenú podľa bodov v databáze. Aby ste sa rozhliadli okolo seba, použite číslice. Číslice 2, 4, 6, 8 (niečo ako kurzorové klávesy) sú pre sever, západ, juh, východ a číslice medzi nimi (1, 3, 7, 9) sú pre severozápad, juhozápad, juhovýchod a severovýchod. Krátkym stlačením číslice presuniete „kurzor“ na najbližší bod v udanom smere. Ak číslicu podržíte, dozviete sa najbližší bod, ale kurzor sa nepresunie. Číslo 5 vyhľadá najbližší bod. Číslice v kombinácii s klávesom edit zobrazia zoznamy všetkých bodov v danom smere. Vybraný bod môžete vymazať, zmeniť, alebo označiť ako kontrolný bod, čo si ukážeme neskôr. Môžete tiež pridať body do databázy ručne, zadaním mena, zemepisnej šírky a dĺžky. Niektoré internetové zdroje, ktoré môžete použiť na hľadanie zemepisných súradníc nájdete na konci tohto dokumentu.

Určite si viete predstaviť, ako veľmi je tento režim užitočný. Použite ho na prezeranie vygenerovanej mapy a získajte predstavu o pozíciách a vzdialenosti medzi zaujímavými miestami.

Navigačný režim

Navigačný režim sa používa na reálnu navigáciu s pripojeným a správne nastaveným GPS prijímačom. Môžete pridávať body zo súradnicami, ktoré dostanete od prijímača, pomenovať ich a neskôr ich použiť. Pomocou Joysticku sa môžete pozrieť na najbližšie okolité body v danom smere od miesta, kde sa práve nachádzate. Program ponúka aj ďalšie zaujímavé funkcie, ktoré sú dostupné, ak si vytvoríte zoznam kontrolných bodov.

Zoznam kontrolných bodov

Body v databáze môžete organizovať do skupín kontrolných bodov. Skupinu kontrolných bodov si predstavte ako reťaz bodov, v ktorej sa môžete presúvať od jedného konca po druhý, alebo zo stredu k obom koncom. Môžete si uložiť skupinu ako trať a použiť ju na navigáciu napríklad z domu do práce. Program vás môže automaticky informovať o vzdialenosti a smere najbližšieho bodu na trati. Ak prejdete cez nejaký bod, systém vám oznámi ďalší bod na trati.

Takže vaša databáza obsahuje všetky body v meste, v krajine, alebo možno z celého sveta. Zoznam kontrolných bodov je akýsi filter, ktorý vám sprístupní len body, ktoré sú pre vás dôležité, napríklad body na trati vlaku v ktorom sedíte a podobne. Samozrejme môžete mať rôzne skupiny kontrolných bodov, ktoré si môžete pomenovať.


Ďalšie užitočné funkcie

Monitorovanie buniek operátora

Váš mobilný telefón sa vždy pokúša spojiť so zvyškom sveta. Väčšinou je úspešný, lebo mobilní operátori stavajú stále viac a viac telefónnych ústrední (stĺpov). Telefónna ústredňa je pomenovaná oblasť, ktorá je obsluhovaná jedným telefónnym stĺpom. Môžete nastaviť Loadstone tak, aby sledoval tieto telefónne bunky. Bunky si môžete označiť zmysluplnými názvami, ktoré vám môže Loadstone oznámiť, keď telefón začne alebo prestane komunikovať s danou bunkou operátora. Môžete to využiť ako navigačný systém (s nízkou presnosťou) v situáciách, keď nemáte k dispozícii GPS prijímač.

WAAS/EGNOS

Väčšina súčasných GPS prijímačov umožňuje sledovať WAAS/EGNOS signály. WAAS (Wide Area Augmentation System) a EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) poskytujú zníženie nepresností, ktoré sú spôsobené atmosferickými podmienkami a odrazmi, čo spôsobuje, že GPS systém určuje polohu s presnosťou na 15 metrov (45 krokov). Na dnešných GPS prijímačoch je potrebné aktivovať používanie týchto systémov. Loadstone tiež funguje s týmito systémami.

Nevýhody (nič nie je dokonalé)

GPS systém môže byť veľmi užitočný pre všetkých nevidiacich. Je však dôležité zdôrazniť, že nie je náhradou za bielu palicu alebo vodiaceho psa. Môžete ho použiť (a vždy ho použite!!) len ako doplnkovú pomoc na cestách. 

Aj v samotnom programe sú určité obmedzenia. Nemôžete ho použiť ako „hovoriacu mapu“ čo znamená, že nemôžete označiť všetky body v databáze a počúvať popisy najbližších bodov. Autori programu tvrdia, že je použiteľný (nemrzne) nanajvýš s 1000 označenými bodmi. 

Ďalším problémom je tzv. „Hairpin curve effect“, teda efekt zákruty do tvaru u. Predstavte si takúto situáciu. Stojíte oproti stene a chcete prejsť na druhú stranu steny. Takže sa otočíte napríklad doľava a pôjdete 200 metrov, až kým nenájdete koniec steny. Tu si uložíte bod, otočíte sa doprava(o 90 stupňov), pôjdete jeden alebo dva kroky a znovu sa otočíte doprava. Potom pôjdete ďalej 200 metrov. Teraz ste za stenou a uložíte si ďalší bod. A teraz si predstavte, že ste oproti tej steny a spýtate sa programu na najbližší bod. Je možné, že najbližší bod je za stenou, ale musíte ho ignorovať, lebo nemôžete prechádzať stenami a musíte sa pozrieť na ďalší bod, ktorý vám ukáže miesto, na ktoré sa dostanete ak pôjdete okolo steny. Samozrejme, tomuto sa môžete vyhnúť, ak si správne zadefinujete body.

Ďalšou dôležitou vecou je, že GPS nie je úplne presné. Presnosť závisí od mnohých faktorov (vysoké budovy môžu odrážať signál zo satelitov, a podobne). Takže niekedy je ťažké nájsť to, čo hľadáte, napríklad uličku na námestí.

Systém môže určiť smer akým sa pohybujete len ak sa hýbete. Takže musíte byť stále v pohybe, aby ste dostali správne informácie o vašom kurze a o smere najbližších bodov. Nepoužívajte GPS ak stojíte na hrane priepasti a nemôžete sa pohnúť. V takejto situácii je lepšie si hodiť mincou. ;)

Zdroje (v anglickom jazyku)

Stránka, kde nájdete Loadstone GPS obsahuje veľa zaujímavých vecí, napríklad zdieľanie bodov (Point Share), čo je databáza, z ktorej si môžete stiahnuť body, ktoré pridali iní užívatelia.
http://www.loadstone-gps.com

Sekcia “zdroje a nástroje” ( “tools and resources”) domovskej stránky Loadstone obsahuje veľa užitočných online nástrojov, ako napríklad geocoder, rôzne konvertory, plánovač ciest, počítadlá kurzu a vzdialenosti a podobne.
http://www.loadstone-gps.com/docs/tools/

Môžete tiež použiť Google maps na vygenerovanie bodov a pridať ich do Loadstone:
http://maps.google.com
(aj v slovenčine)
Použite plugin z nasledujúceho odkazu na konvertovanie výsledkov z Google maps do formátu GPX.
http://www.elsewhere.org/journal/gmaptogpx/



