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Abstrakt 

Bakalářská práce pojednává o analýze, návrhu a implementaci JavaME aplikace, která bude poskyto-

vat funkcionalitu GPSd. GPSd je program běžící na pozadí Linuxových systémů, který zajišťuje ko-

munikaci s GPS přijímačem připojeným k počítači a umožňuje sdílet data poskytovaná GPS přijíma-

čem. Aplikace, která je vyvíjena v rámci bakalářské práce, bude poskytovat funkce serveru i klienta 

GPSd. Serverová část zajišťuje komunikaci s GPS přijímačem, dokáže korektně přečíst data, která 

přijímač nabízí, a tato data sdílet s klienty pomocí nejnovější verze protokolu navrženého pro GPSd. 

Klientská část má možnost připojení k serveru prostřednictvím soketů nebo pomocí technologie Blue-

tooth. Mimo vývoj aplikací bakalářská práce popisuje technologie, standardy a pojmy spojené s GPS a 

daemonem GPSd. 

Klíčová slova 

GPS, GPSd, JavaME, mobilní zařízení, JSON, soket, Bluetooth 

Abstract 

The bachelor thesis deals with analysis, design and implementation of JavaME application which pro-

vides functions of GPSd. GPSd is a program running in background of Linux systems. It arranges 

communication with GPS receiver which is connected to the computer and enables sharing infor-

mation provided by the receiver. The application developed in my bachelor thesis provides functions 

of both client and server. The server part communicates with the GPS receiver, reads provided data 

and shares it with clients using latest version of GPSd protocol. The client part of the application has 

two options for connecting to the server, using either sockets or Bluetooth technology. Besides of ap-

plication development the bachelor thesis describes technologies, standards and terms related to GPS 

and GPSd. 

Key words 

GPS, GPSd, JavaME, mobile device, JSON, socket, Bluetooth  



 

 

Seznam použitých symbolů a zkratek 

API   Application programming interface 

CDC   Connected Device Configuration     

CLDC   Connected Limited Device Configuration 

DGPS   Diferenční GPS 

DOP   Dilution of precission 

GPL   General public license 

GPS   Global positioning system 

HAE   Height above ellipsoid 

JavaME  Java Micro Edition 

JSON   JavaScript Object Notation 

JSP   Java Community Process 

JSR   Java Specification Request 

MSL   Height above Mean Sea Level  

NMEA   National Marine Electronics Association 

PDA   Personal Digital Analyzer 

PRN   Pseudo-random noise 

SNR   Signal-to-noise ratio 

URO   Uživatelské rozhraní 

UTC   Universal time coordinated 

WGS-84  World Geodetic System 1984 

  



 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 2-1 – Příklad GSA věty, zpracováno dle [21] ......................................................................... 10 

Tabulka 2-2 - Příklad RMC věty, zpracováno dle [21] ......................................................................... 11 

Tabulka 2-3 - Příklad GGA věty, zpracováno dle [21] ......................................................................... 11 

Tabulka 2-4 - Příklad GSV věty, zpracováno dle [21] .......................................................................... 12 

Tabulka 3-1 - příklad TPV objektu, zpracováno dle [19] ..................................................................... 17 

Tabulka 3-2 - příklad SKY objektu, zpracováno dle [19] ..................................................................... 18 

Tabulka 3-3 - příklad SATELLITE objektu, zpracováno dle [19] ........................................................ 18 

Tabulka 6-1 - srovnání s alternativními aplikacemi, vlastní zpracování ............................................... 32 



 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 3-1 – diagram základních tříd serverové aplikace .................................................................. 19 

Obrázek 3-2 - doplňující diagram tříd serverové aplikace .................................................................... 19 

Obrázek 3-3 - diagram tříd klientské aplikace ...................................................................................... 21 

Obrázek 3-4 – balík tříd myLocation .................................................................................................... 23 

Obrázek 4-1 – Server: Základní obrazovka ........................................................................................... 25 

Obrázek 4-2 – Server: Rozšířené menu ................................................................................................. 25 

Obrázek 4-3 – Server: Obrazovka s informacemi o běhu serveru ......................................................... 25 

Obrázek 4-4 – Klient: Základní obrazovka ........................................................................................... 25 

Obrázek 4-5 – Klient: Nastavení připojení ............................................................................................ 25 

Obrázek 4-6 – Klient: Obrazovka komunikace se serverem ................................................................. 25 

 



1 

 

Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................................ 3 

2 Použité technologie ......................................................................................................................... 4 

2.1 Slovník pojmů ......................................................................................................................... 4 

2.2 Java Micro Edition .................................................................................................................. 6 

2.2.1 JavaME Location API ..................................................................................................... 7 

2.2.2 Java APIs for Bluetooth .................................................................................................. 8 

2.3 JavaScript Object Notation ...................................................................................................... 9 

2.4 National Marine Electronics Association ................................................................................ 9 

2.4.1 Věta GSA ........................................................................................................................ 9 

2.4.2 Věta RMC...................................................................................................................... 10 

2.4.3 Věta GGA ...................................................................................................................... 10 

2.4.4 Věta GSV ...................................................................................................................... 10 

2.5 GPSd a jeho komunikační protokoly ..................................................................................... 12 

2.5.1 GPSd verze 1 ................................................................................................................. 12 

2.5.2 GPSd verze 2 ................................................................................................................. 13 

2.5.3 GPSd-NG....................................................................................................................... 13 

2.5.4 Aplikace pracující s polohovými daty ........................................................................... 14 

3 Analýza .......................................................................................................................................... 15 

3.1 Specifikace zadání ................................................................................................................. 15 

3.2 Rozbor komunikačního protokolu GPSd-NG ....................................................................... 15 

3.3 Serverová aplikace ................................................................................................................ 19 

3.4 Klientská aplikace ................................................................................................................. 21 

3.4.1 Zpřístupnění klientské aplikace ..................................................................................... 22 

4 Návrh ............................................................................................................................................. 24 

4.1 Rozdělení aplikace ................................................................................................................ 24 

4.2 Uživatelské rozhraní .............................................................................................................. 24 

5 Implementace ................................................................................................................................ 26 

5.1 Problémy při implementaci ................................................................................................... 26 

5.1.1 Zpracování NMEA dat .................................................................................................. 26 

5.1.2 Práce s JSON ................................................................................................................. 26 



2 

 

5.1.3 Spojení klienta a serveru ............................................................................................... 27 

5.1.4 Komunikace s konkrétním klientem .............................................................................. 27 

5.1.5 Zasílání informací o poloze ........................................................................................... 28 

5.1.6 Odpojení klienta ............................................................................................................ 28 

5.2 Podepsání MIDletu ................................................................................................................ 28 

6 Testování ....................................................................................................................................... 30 

6.1 Vlastní řešení ......................................................................................................................... 30 

6.2 Serverová aplikace vůči oficiálnímu klientovi GPSd ............................................................ 31 

6.3 Klientská aplikace vůči daemonu GPSd................................................................................ 31 

6.4 Srovnání aplikace s alternativami .......................................................................................... 32 

7 Závěr .............................................................................................................................................. 33 

8 Literatura ....................................................................................................................................... 34 

9 Příloha na CD ................................................................................................................................ 36 

  



3 

 

1 Úvod 

Bakalářská práce popisuje vývoj mobilní aplikace, která uživateli zprostředkuje polohová data z GPS 

přijímače, tato data zobrazí v čitelné a srozumitelné podobě pro člověka a v neposlední řadě dokáže 

sdílet tyto informace s jinými uživateli.  

Polohová data představují celou řadu zajímavých údajů, nejedná se jen o zeměpisnou šířku, délku a 

nadmořskou výšku. GPS přístroj poskytuje také přesný čas a datum, informace například o rychlosti a 

směru pohybu, dokáže zaznamenávat prošlou trasu a v případě bloudění navigovat po této trase zpět 

do výchozího bodu. Existuje široká škála GPS přijímačů, mnoho z nich má vlastní displej pro zobra-

zování polohových dat, nicméně na trhu je také velké množství takzvaných GPS modulů, které sice 

umožňují přijímat data z družic, ale pro zobrazení těchto dat je potřeba modul připojit k jinému zaří-

zení, nejčastěji k počítači. Poté musíme využít software schopný s GPS modulem komunikovat.  

Na operačních systémech typu Linux existuje daemon, jinými slovy program běžící na pozadí operač-

ního systému bez přímé interakce s uživatelem, nazvaný GPSd, který se automaticky stará o práci 

s GPS přístrojem připojeným k počítači. GPSd umožňuje sdílet polohová data s klienty, kteří se 

k němu připojí. To je sice velice užitečné, ale v terénu nepraktické, neboť ne každý s sebou má vždy 

počítač umožňující komunikaci s GPS modulem, nemluvě o dalších omezeních, jako jsou například 

limitované možnosti napájení ve volné přírodě. 

Cílem této práce je vytvořit aplikaci simulující chování serveru i klienta GPSd, která bude spustitelná 

na malých zařízeních, jako jsou mobilní telefony. Mnoho mobilních telefonů obsahuje GPS modul 

nebo je schopno využít externího modulu například pomocí Bluetooth spojení. Aplikace popisována 

v této práci umožní uživateli v jeho mobilním telefonu zobrazovat polohová data získaná z GPS mo-

dulu a sdílet je s dalšími zařízeními, která svůj vlastní modul nemají, nebo nedokáží komunikovat 

s externím GPS modulem. 

Kapitola, která následuje po úvodu, popisuje pojmy, technologie a standardy, se kterými je potřeba 

seznámit pro pochopení zadání a úspěšnou implementaci bakalářské práce. Třetí kapitola se zabývá 

analýzou projektu, specifikuje zadání a rozebírá použitý komunikační protokol. Čtvrtá kapitola zdů-

vodňuje rozdělení projektu na dvě samostatné aplikace, předvádí jejich uživatelské rozhraní a líčí zá-

kladní interakci uživatele s aplikacemi. Pátá kapitola nastiňuje největší problémy při implementaci 

projektu. Poslední kapitola před závěrem je věnována popisu testování výsledných aplikací vůči sobě a 

také vůči oficiálnímu GPSd klientovi i serveru. 
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2 Použité technologie 

Tato kapitola ve své první části obsahuje slovník pojmů, které se týkají určování polohy a navigace. 

Druhá část kapitoly se zabývá popisem technologií a standardů, se kterými se je potřeba seznámit pro 

úspěšnou implementaci zadání.  

2.1 Slovník pojmů 

V této podkapitole jsou vysvětleny navigační pojmy, které je nezbytné znát pro práci s GPS zařízení-

mi. 

2D mód 

Režim měření polohy, kdy přijímač určuje pouze horizontální souřadnice, čili zeměpisnou šířku a dél-

ku, naopak neurčuje nadmořskou výšku. V tomto případě stačí, aby byly viditelné jen tři družice. [18, 

strana (dále jen str.) 169] 

3D mód 

Režim měření polohy, kdy přijímač určuje zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku i nadmořskou výšku. 

V tomto případě je nutná viditelnost minimálně čtyř družic. [18, str. 169] 

Azimut 

Dle [23, str. 194] je azimut definován jako „horizontální úhel, který lze definovat jako úhel, který svírá 

směr k severu se směrem na cílový bod. Azimut je měřen po směru hodinových ručiček, nabývá hodnot 

od 0 do 360 stupňů”. 

Diferenční GPS
1
 

Technika zjišťování polohy, která využívá sítě diferenčních GPS stanic na Zemi a umožňuje výrazné 

zpřesnění GPS měření. Diferenční měření mělo význam v dobách zavedené záměrné chyby, kdy byla 

přesnost měření 30 - 40 metrů, DGPS poskytovalo zpřesnění na 3 - 10 metrů. V současné době je 

přesnost GPS 5 - 10 metrů, DGPS poskytuje zpřesnění na 1 - 3 metry, je ale potřeba samostatného 

DGPS přijímače. [18, str. 170], [23, str. 195] 

Global Positioning System
2
 

Podle [9, str. 214] „systém založený na družicovém principu. Správný název je Navstar GPS“. 

                                                      

 

1
 Dále jen DGPS. 

2
 Globální polohový systém (dále jen GPS). 
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Geoid 

Dle [23, str. 196] je geoid definován jako „těleso, kterým se zjednodušuje pro výpočty tvar a rozměr 

Země. Geoid si lze pro zjednodušení představit jako spojitou střední hladinu moří a oceánů (která by 

pokračovala i pod pevninou). Geoid je nepravidelné těleso“. 

Geoidal separation – výška geoidu 

GPS přijímače poskytují výškový údaj jako výšku nad WGS-84 zemským elipsoidem (Height above 

elipsoid, dále jen HAE). Geoidal separation reprezentuje rozdíl mezi touto výškou a výškou nad hladi-

nou moře (Height above Mean Sea Level, dále jen MSL). MSL udává výšku nad geoidem neboli nad-

mořskou výšku. Nadmořská výška je tedy rovna rozdílu HAE a geoidal separation. [1] 

Kurz na zemi 

Jedná se o velikost úhlu udávanou ve stupních. Tento úhel svírá vektor směru pohybu tělesa s vekto-

rem směru k zeměpisnému pólu. [3], [21] 

Magnetická deklinace 

„Poloha magnetického severu se s časem a prostorem mění, udává se proto magnetická deklinace 

jako rozdíl mezi zeměpisným a magnetickým poledníkem.“ [23, str. 197] 

Pseudo random noise code
3
 

Umožňuje jednoznačně identifikovat každou GPS družici a určovat vzájemnou pozici dané družice 

s přijímačem. Jedná se o přesně definovanou posloupnost nul a jedniček. [18, str. 170] 

Rektascenze 

Jedná se o úhel, který svírá rovina procházející světovými póly a družicí s rovinou procházející světo-

vými póly a jarním bodem (zde se nachází Slunce při jarní rovnodennosti). Obvykle se vyjadřuje 

v hodinách, minutách a sekundách, ale je možný i úhlový zápis, kdy jedna hodina odpovídá úhlu 15°. 

[14] 

Rychlost nad zemí 

V námořní navigaci se užívá pojem speed over ground, neboli rychlost nad zemí. V základu se jedná o 

to, že rychlost plavidla ve vodě se liší od rychlosti na zemi, neboť voda sama o sobě se také pohybuje 

určitou rychlostí. Například (dále jen např.) pokud se plavidlo pohybuje proti směru pohybu vody, je 

celková rychlost plavidla nad zemí rovna rozdílu těchto rychlostí, naopak při pohybu ve stejném smě-

ru jako voda je rychlost nad zemí součtem rychlosti plavidla a rychlosti vody. Stejný princip se užívá i 

                                                      

 

3
 Dále jen PRN, jinak označován jako dálkoměrný kód. 
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v letectví s jediným rozdílem, že k rychlosti letounu se přičítá nebo odečítá rychlost větru. [23, 

str. 218], [22] 

Signal-to-noise ratio
4
 

Odstup od šumu družice udávaný v decibelech. Pokud je tento údaj roven nule, nelze danou družici 

použít ke zjištění polohy. [15] 

Snížení přesnosti
5
 

Dle [18, str. 177] je to „funkce vyjadřující matematicky kvalitu určení polohy v závislosti na vzájem-

ném geometrickém uspořádání družic a přijímače. Čím je hodnota této funkce menší, tím je měření 

přesnější“. Existuje snížení přesnosti geometrické (GDOP), polohové (PDOP), horizontální (HDOP), 

vertikální (VDOP) a časové (TDOP). [18, str. 177] 

Úhlová výška 

Dle [23, str. 198-199] je úhlová výška „výška satelitu nad obzorem. Je to výškový úhel, který definuje, 

kolik úhlových stupňů je daná družice nad rovinou obzoru“. 

Universal Time Coordinated
6
 

Dle [18, str. 176] je UTC „univerzální časový standard založený na měření kmitání atomů a synchro-

nizovaný s pohybem Země. Od roku 1986 nahradil Greenwichský čas“. 

WGS-84
7
 

„Globální geocentrický geodetický systém pro popis souřadnic kdekoliv na Zemi v jediném souřadni-

covém systému. Původně byl systém definován Ministerstvem obrany USA pro obranné účely a použití 

v GPS systému. Dnes se stává standardem pro uživatele GPS a běžné mapy na celém světě.“, podle 

[23, str. 200]. 

2.2 Java Micro Edition 

Platforma Java byla původně zaměřena na výrobky spotřební elektroniky, které hojně využívaly soft-

ware, například (dále jen např.) set-top-boxy. Postupným vývojem však tato platforma narostla do 

obrovských rozměrů. Java Micro Edition (dále jen JavaME, dříve značena jako Java 2 Micro Edition, 

                                                      

 

4
 Odstup signálu od šumu, dále jen SNR. 

5
 V angličtině Dilution of Precision, dále jen DOP. 

6
 Dále jen UTC. 

7
 World Geodetic System 1984. 
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zkráceně J2ME) je vedle Java Stadnard Edition a Java Enterprise Edition třetí verzí platformy Java. Je 

to celá řada specifikací, které definují různě zmenšené verze standardní verze Java. [24, str. 3] 

Byla vytvořena za účelem vypořádání se s omezeními, které přináší programování aplikací pro zaříze-

ní, pro které je standardní verze Javy příliš složitá. Mezi tato zařízení patří celá škála produktů spo-

třební elektroniky, jako jsou mobilní telefony, osobní organizéry Personal Digital Assistant (dále jen 

PDA) nebo chytré telefony. Tato zařízení jsou limitována hlavně rozměry displeje, velikostí paměti, 

výkonem procesoru, dále mají omezené možnosti napájení nebo zadávání uživatelských vstupů. [24, 

str. 3-4] 

Podle [24, str. 5-8] je JavaME založena na třech základních elementech: 

 Konfigurace – poskytuje nejzákladnější softwarové prostředí pro danou škálu zařízení, která 

jsou určena především typem a velikostí paměti, typem a frekvencí procesoru a typem síťové-

ho připojení, které má zařízení k dispozici. 

JavaME definuje dvě konfigurace, a to Connected Limited Device Configuration (dále jen 

CLDC) a Connected Device Configuration (dále jen CDC). Typickou platformou CLDC je 

mobilní telefon, typickou platformou CDC jsou dražší PDA nebo set-top-boxy. 

 Profil – doplňuje konfiguraci přidáním dalších tříd poskytujících funkce vhodné pro určitý 

druh zařízení. Každá konfigurace je spojena s několika profily. Pro CLDC se jedná o profil 

Mobile Information Device Profile (dále jen MIDP), profil PDA, KJava a Information Module 

Profile. CDC pak definuje Základový profil, Osobní základ a Osobní profil, profil RMI a Her-

ní profil. 

 Specifikace – volitelné balíky rozhraní pro programování aplikací (v originále application 

programming interface, dále jen API). Všechny specifikace (stejně jako konfigurace a profily) 

byly vyvíjeny jako součást procesu Java Community Process (dále jen JCP). JCP je na začátku 

definuje jako žádost Java Specification Request (dále jen JSR). Každá JSR žádost popisuje 

zadání, rozsah práce a oblast, která má být pokryta. Specifikace je pak vyvíjena sestavenou 

skupinou odborníků, která po vnitřním hlasování specifikaci zveřejní. Jedná se o sadu pro-

středků poskytujících specifickou funkcionalitu, např. Wireless Messaging API (JSR-120) pro 

zasílání SMS zpráv nebo Mobile Media API (JSR-135) pro práci se zvukem a videem. V této 

práci jsou vyžívána API pro práci s polohovými daty a Bluetooth. Tato API jsou blíže roze-

brána v dalších podkapitolách. 

2.2.1 JavaME Location API 

JavaME Location API je volitelný balík (javax.microedition.location) pod označením JSR-179 slouží-

cí pro programování aplikací, které pracují s polohovými daty. Vyžaduje CLDC 1.1 z důvodu práce 

s desetinnými čísly. Toto API poskytuje aplikaci informace o aktuální fyzické poloze zařízení a umož-

ňuje vytvářet, editovat a ukládat takzvané (dále jen tzv.) landmarky, což jsou prostorové body repre-

zentující specifické lokace v daném souřadném systému. Objektový model API se skládá z devíti tříd 

(AddressInfo, Criteria, Orientation, QualifiedCoordinates, Coordinates, LocationProvider, Location, 
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Landmark, LandmarkStore), dvou rozhraní (LocationListener, ProximityListener) a dvou výjimek 

(LocationException, LandmarkException). [12], [17] 

V bakalářské práci jsou z balíku Location API pro potřeby serverové aplikace využívány především 

třídy Criteria, LocationProvider, Location, QualifiedCoordinates a rozhraní LocationListener. Struktu-

ra těchto tříd je také přebrána v klientské části pro zajištění kompatibility klienta s JSR-179.
8
 Třída 

Criteria umožňuje nastavení parametrů, jako jsou například horizontální a vertikální přesnost nebo 

povolení placených služeb. Na základě těchto parametrů je pak vyhledán vhodný poskytovatel polo-

hových dat, který je v aplikaci reprezentován instancí třídy LocationProvider. LocationProvider 

umožňuje získat aktuální pozici, která je zastoupena instancí třídy Location. Zeměpisné souřadnice 

aktuální pozice spolu s údaji o jejich přesnosti má třída Location uloženy v instanci třídy Qualified-

Coordinates. Třída, která v aplikaci pracuje s polohovými daty, implementuje rozhraní LocationLis-

tener. Poté, co je na instanci třídy LocationProvider zavolána metoda setLocationLis-

tener(LocationListener listener, int interval, int timeout, int maxAge), začne být dle parametrů opako-

vaně volána metoda locationUpdated(Location location, LocationProvider provider), jejíž implemen-

tace aplikaci umožňuje pravidelné získávání informací o aktuální zeměpisné pozici. 

2.2.2 Java APIs for Bluetooth 

Bluetooth je důležitým standardem pro bezdrátovou komunikaci malých zařízení, jako jsou mobilní 

telefony nebo pagery. V současné době je Bluetooth technologie integrována i ve velké většině stol-

ních počítačů a notebooků a v mnoha dalších zařízeních (např. sluchátka, handsfree sady, televize). 

Volitelný balík (javax.bluetooth) pod označením JSR-82 poskytuje programátorům prostředky pro 

vývoj aplikací využívajících tohoto spojení.  

Dle [13] implementuje tři různé komunikační protokoly: 

 L2CAP – Logical Link Control and Adaption Protocol – protokol nejnižší úrovně, data zasí-

lána ve formě paketů. 

 RFCOMM – umožňuje sériovou komunikaci a přenos dat 

 OBEX – Object Exchange Protocol – protokol na nejvyšší úrovni v rámci JSR-82, který 

umožňuje zasílání a přijímání celých objektů, např. obrázků nebo hudebních souborů. 

Objektový model API tvoří čtyři rozhraní (DiscoveryListener, L2CAPConnection, 

L2CAPConnectionNotifier, ServiceRecord), šest tříd (DataElement, DeviceClass, DiscoveryAgent, 

LocalDevice, RemoteDevice, UUID) a tři výjimky (BluetoothConnectionException, BluetoothState-

Exception, ServiceRegistrationException). [11] 
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 Viz kapitola 3.4.1 
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2.3 JavaScript Object Notation9 

Podle [10] se jedná o „odlehčený formát pro výměnu dat. Je jednoduše čitelný i zapisovatelný člově-

kem a snadno analyzovatelný i generovatelný strojově. Je založen na podmnožině Programovacího 

jazyka JavaScript, Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999. JSON je textový, na jazyce 

zcela nezávislý formát, využívající však konvence dobře známé programátorům jazyků rodiny C (C, 

C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python a dalších). Díky tomu je JSON pro výměnu dat opravdu ide-

álním jazykem“.  

2.4 National Marine Electronics Association 

National Marine Electronics Association (dále jen NMEA) je americká nezisková organizace spojující 

výrobce produktů námořní elektroniky. Mezi tyto produkty patří hlavně přístroje pro námořní naviga-

ci. Pro tyto potřeby vyvinula NMEA komunikační protokol NMEA 0183 sloužící pro sériovou komu-

nikaci GPS zařízení. V komunikaci vystupuje vždy jeden mluvčí (talker) a jeden nebo více posluchačů 

(listeners). Data jsou zasílána v podobě tzv. NMEA sentencí, nebo také NMEA vět. [16] 

Každá věta začíná znaménkem dolaru ($), následuje pět znaků, z nichž první dva identifikují mluvčího 

(nejběžněji GP pro GPS přijímač) a další tři udávají typ zprávy. Následují samotná data, která jsou od 

sebe oddělena čárkou. Pokud nějaký údaj chybí, jsou ve větě dvě čárky za sebou. Za poslední datovou 

informací se nachází hvězdička (*) a kontrolní součet. Kontrolní součet je exkluzivní disjunkcí (XOR) 

všech znaků mezi dolarem a hvězdičkou, je reprezentován dvojciferným číslem v šestnáctkové sousta-

vě a není povinný pro všechny typy vět. Každá věta končí na konci řádku. [15] 

Existuje velké množství typů NMEA vět, mezi nejběžnější patří věty GSA, RMC, GGA a GSV. Baka-

lářská práce se zabývá právě těmito čtyřmi typy NMEA vět, které jsou blíže popsány v kapitolách 

2.4.1 – 2.4.4. Uvedené kapitoly čerpají z [21]. 

2.4.1 Věta GSA 

GPS snížení přesnosti a aktivní satelity 

Věta GSA nese informace o satelitech použitých pro zjištění aktuální pozice a hodnoty snížení přes-

nosti, tedy DOP. Následuje příklad GSA věty, vysvětlení je v tabulce 2-1. 

$GPGSA,A,3,07,10,25,26,15,28,27,24,08,03,13,12,1.5,0.9,1.2*3D 

                                                      

 

9
 Dále jen JSON. 



10 

 

2.4.2 Věta RMC 

Recomended Minimum Navigation Information, neboli Minimální doporučená informace pro 

navigaci 

Věta RMC obsahuje nejdůležitější navigační údaje, jako je např. aktuální čas a datum, zeměpisná šířka 

a délka nebo rychlost a kurz pohybu. Následuje příklad RMC věty, vysvětlení je v tabulce 2-2. 

$GPRMC,085418.000,A,5050.1856,N,01520.9081,E,0.08,214.65,060808,,*05 

2.4.3 Věta GGA 

GPS Fix data 

Věta GGA obsahuje informace o čase, pozici a datech spojených s určením pozice GPS přijímače. 

Následuje příklad GGA věty, vysvětlení je v tabulce 2-3. 

$GPGGA,085419.000,5050.1859,N,01520.9082,E,1,10,0.9,1017.1,M,44.4,M,

,0000*67 

2.4.4 Věta GSV 

Satellites in View 

Věta GSV nese informace o viditelných družicích. NMEA specifikace udává, že věta může být dlouhá 

maximálně 80 znaků, což vystačí na informace o nejvýše čtyřech družicích, proto jsou data často roz-

dělena do sekvence po sobě jdoucích GSV vět. Následuje příklad GSV věty, který je vysvětlen 

v tabulce 2-4. 

$GPGSV,3,1,12,08,81,069,27,10,61,244,36,27,51,063,26,07,40,062,32*74 

Tabulka 2-1 – Příklad GSA věty, zpracováno dle [21] 

Pole Příklad Vysvětlení

1 A Přepínání mezi módy (A - automatické, M - manuální)

2 3

Mód (1 - pozice nezjištěna, 2 - zjištění pozice ve 2D módu, 

3 - zjištění pozice ve 3D módu)

3-14 07,…,12

Identifikační číslo prvního až dvanáctého satelitu použitého 

pro zjištění pozice

15 1.5 PDOP

16 0.9 HDOP

17 1.2 VDOP

18 3D Kontrolní součet
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Tabulka 2-2 - Příklad RMC věty, zpracováno dle [21] 

Pole Příklad Vysvětlení

1 085418.000 UTC

2 A Status (A - validní, V - varování)

3 5050.1856 Zeměpisná šířka

4 N Určení severní nebo jižní zeměpisné šířky

5 01520.9081 Zeměpisná délka

6 E Určení západní nebo východní zeměpisné délky

7 0.08 Rychlost nad zemí v uzlech

8 214.65 Kurz pohybu ve stupních

9 060808 Datum ve formátu ddmmrr

10 Magnetická deklinace ve stupních

11 Určení západní nebo východní magnetické deklinace

12

Indikátor FAA (Federal Aviation Administration) módu 

(NMEA 2.3 a výše)

13 05 Kontrolní součet  

Tabulka 2-3 - Příklad GGA věty, zpracováno dle [21] 

Pole Příklad Vysvětlení

1 085419.000 UTC

2 5050.1859 Zeměpisná šířka

3 N Určení severní nebo jižní zeměpisné šířky

4 01520.9082 Zeměpisná délka

5 E Určení západní nbo východní zeměpisné délky

6 1

Indikátor kvality (0 - pozice nezjištěna, 1 - GPS, 2 - 

diferenciální GPS (dále jen DGPS), vyšší čísla jen od 

specifikace NMEA 2.3 a výše)

7 10 Počet viditelných satelitů (00-12)

8 0.9 HDOP v metrech

9 1017.1 Výška antény nad/pod geoidem (hladinou moře)

10 M Jednotka pro výšku antény

11 44.4 Geoidal separation

12 M Jednotka pro údaj geiodal separation

13

Stáří diferenciálních GPS dat, doba od poslední aktualizace 

v sekundách, pokud tento údaj chybí, není používáno 

DGPS

14

Identifikační číslo referenční stanice pro DGPS (0000-

1023)

15 67 Kontrolní součet  
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Tabulka 2-4 - Příklad GSV věty, zpracováno dle [21] 

Pole Příklad Vysvětlení

1 3 Celkový počet odeslaných GSV vět v rámci skupiny

2 1 Číslo aktuální věty (číslováno od 1)

3 12 Počet viditelných družic

4 08 Identifikační číslo první družice (PRN)

5 81 Úhlová výška první družice ve stupních (00-90)

6 069 Azimut první družice ve stupních (000-359)

7 27

SNR první družice v decibelech. Pokud je tento údaj roven 

nule, nelze danou družici použít ke zjištění polohy

8 10 PRN druhé družice

9 61 Úhlová výška druhé družice

10 244 Azimut druhé družice

11 36 SNR druhé družice

12 27 PRN třetí družice

13 51 Úhlová výška třetí družice

14 063 Azimut třetí družice

15 26 SNR třetí družice

16 07 PRN čtvrté družice

17 40 Úhlová výška čtvrté družice

18 062 Azimut čtvrté družice

19 32 SNR čtvrté družice

20 74 Kontrolní součet  

2.5 GPSd a jeho komunikační protokoly 

GPSd je deamon
10

, který dokáže získávat data z GPS přijímače, jež je připojen k hostitelskému počíta-

či přes sériový nebo USB port. GPSd umožňuje připojeným klientům dotazovat se na informace o 

poloze, rychlosti a směru pohybu na TCP/IP portu 2947. Tento daemon je schopen dotazovat mini-

málně ty GPS přijímače, které rozumí standardu NMEA 0183. [7] 

2.5.1 GPSd verze 1 

První verze protokolu byla specifikována v polovině devadesátých let dvacátého století. Jednalo se o 

jednoduchý komunikační protokol typu dotaz-odpověď. Pro získání dat o poloze zaslal klient prostý 

dotaz a od serveru obdržel snadno čitelnou odpověď, viz následující příklad. [20] 

                                                      

 

10
 Aplikace běžící na pozadí operačního systému bez přímé interakce s uživatelem. 
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-> PAD 

<- GPSD,P=3089.4701 08956.4562,A=223.40,D=2012:01:01T14:55Z 

V příkladu zaslal klient dotaz PAD, na který dostává odpověď obsahující informace o zeměpisné šířce 

a délce (P), nadmořské výšce (A) a aktuální časový údaj (D). [20] 

2.5.2 GPSd verze 2 

Druhá verze protokolu z roku 2004 klientovi umožňuje zaslat žádost pro získání polohových dat, od-

povědí mu pak je posloupnost tzv. TPV reportů. TPV je zkratkou pro time, position, velocity, neboli 

čas, pozice a rychlost. TPV reporty jsou vysílány obvykle jedenkrát za sekundu. Tento způsob komu-

nikace se nazývá „watcher mode“. Jak taková komunikace vypadá, je zřejmé z následujícího příkladu, 

který je přebrán z [20]. 

-> W=1 

<- GPSD,W=1 

<- GPSD,O=MID2 1118327700.280 0.005 46.498339529 7.567392712 

1342.392 36.000 32.321 10.3787 0.091 -0.085 ? 38.66 ? 3 

<- GPSD,O=MID2 1118327701.280 0.005 46.498339529 7.567392712 

1342.392 48.000 32.321 10.3787 0.091 -0.085 ? 50.67 ? 3 

<- GPSD,Y=MID4 1118327704.280 8:23 6 84 0 0:28 7 160 0 0:8 66 189 45 

1:29 13 273 0 0:10 51 304 0 0:4 15 199 34 1:2 34 241 41 1:27 71 76 

42 1: 

-> W=0 

<- GPSD,W=0 

Písmeno W značí příkaz pro povolení, případně zakázání watcher mode komunikace. TPV report je 

označen písmenem O. [20] 

Jednotlivé složky TPV reportu jsou tag (údaj o zařízení, které daný report produkuje), čas, odhad ča-

sové odchylky, zeměpisná délka, zeměpisná šířka, nadmořská výška, odhad horizontální odchylky, 

odhad vertikální odchylky, směr pohybu, rychlost pohybu, indikátor stoupání/klesání, odhad odchylek 

pro směr, rychlost, stoupání/klesání a nakonec údaj o kvalitě, neboli mód. [20] 

Písmenem Y je označen report o viditelných družicích, který pro každou viditelnou družici udává její 

rektascenzi, deklinaci a kvalitu signálu. Tento report je zpravidla vysílán jednou za pět minut. [20] 

2.5.3 GPSd-NG 

Nejnovější verze protokolu byla vyvinuta v letech 2006-2009 a je založena na jazyce JSON. Tento 

protokol stanovuje dotazy a odpovědi v komunikaci jako JSON objekty, které jsou tak více srozumi-

telné a jednoduše rozšiřitelné. Každý objekt obsahuje kolekci párů název/hodnota, a tak jsou všechny 

atributy jednoznačně popsány. [20] 

Následující příklady ukazují, jak v tomto protokolu může vypadat report typu O a report typu Y. 
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{"class":"TPV","tag":"MID2","device":"Bluetooth 

GPS","mode":3,"time":"2009-08-

04T15:40:56.000Z","ept":0.006,"epx":0.002,"epy":0.002,"lat":3624.096

2,"lon":02805.3392,"alt":223.5,"epv":30.06,"track":60.45,"speed":0.0

874548,"climb":0.045} 

{"class":"SKY","tag":"MID2","device":"Bluetooth GPS","time":"2009-

08-04T15:40:56.000Z","satellites":[ 

{"ss":26,"used":true,"az":349,"el":70,"PRN":30}, 

{"ss":"0,"used":true,"az":077,"el":62,"PRN":12}, 

{"ss":26,"used":true,"az":269,"el":53,"PRN":29}, 

{"ss":"43","used":false,"az":185,"el":47,"PRN":39}]} 

Detailní rozbor komunikačního protokolu GPSd-NG je proveden v kapitole 3.2. 

2.5.4 Aplikace pracující s polohovými daty 

Nepřeberné množství aplikací pro nejrůznější platformy dokáže pracovat s polohovými daty. Některé 

umožňují přímé sdílení NMEA dat (ExtGPS), mnoho jiných využívá služeb GPSd. Patří mezi ně na-

příklad Navit, Viking, GPSDrive, Gpredict nebo MobiTrackPRO. Následuje bližší popis některých 

z těchto aplikací. 

ExtGPS 

Java aplikace pro mobilní zařízení, která umožňuje sdílet NMEA data z interního GPS modulu daného 

telefonu s jinými zařízeními pomocí Bluetooth nebo USB. Byla vyvinuta finskou společností Sy-

marctic Solutions Ltd. pro tyto platformy: Nokia S40, Nokia Symbian S60, Nokia Symbian^3, Symbi-

an Anna, Symbian Belle, Nokia MeeGo (Nokia N9) a Android 2.2. [4] 

GPSDrive 

GPSDrive je navigační software určený nejen pro auta, ale i pro bicykly, lodě nebo letadla. Je napsán 

v jazyce C pro platformy Linux, Mac OSX a FreeBSD. Umožňuje použití všech GPS přijímačů, které 

podporuje GPSd. Získá polohu z NMEA dat z připojeného GPS přijímače a zobrazí ji na mapě 

s možnosti přiblížení či oddálení. Pro zobrazování map využívá projektu OpenStreetMap a satelitní 

snímky z NASA projektu Landsat. Autorem GPSDrive je rakušan Fritz Ganter. Jedná se o freeware 

aplikaci pod licencí GNU General Public License (dále jen GPL). [8] 

Gpredict 

Aplikace napsaná za pomocí sady knihoven GTK+ . Umožňuje v reálném čase sledovat viditelné sate-

lity a zobrazovat jejich pozice a další data ve velkém množství tabulek, map nebo radarových náhledů. 

Gpredict využívá NORAD SGP4/SDP4 algoritmy, za jejichž pomoci dokáže spolehlivě vypočítat 

oběžné dráhy jednotlivých družic. Gpredict je freeware aplikace pod licencí GNU GPL a je dostupná 

pro platformy Linux, Mac OS X a Windows. [5], [6] 
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3 Analýza 

V této kapitole je popsána specifikace zadání projetu a je rozebrán protokol GPSd-NG, za jehož po-

moci klientská a serverová aplikace komunikují. Dále jsou zde zobrazeny základní třídní diagramy 

klientské i serverové aplikace a je zde popsána základní funkčnost jednotlivých tříd obou aplikací. 

3.1 Specifikace zadání 

Zadání udává implementovat JavaME aplikaci, která bude poskytovat jak serverovou, tak klientskou 

funkcionalitu GPSd v nové verzi protokolu, čili GPSd-NG. Klienti se serverem budou mít možnost 

komunikovat buď po síti prostřednictvím soketů nebo pomocí bezdrátového připojení s využitím tech-

nologie Bluetooth. Přestože klient nepracuje přímo s polohovými daty, pouze získává informace o 

poloze serveru, je potřeba zajistit maximální kompatibilitu klienta s JSR-179 pro zachování jednotné-

ho přístupu k polohovým datům i na jeho straně. To je důležité zejména z důvodu dalšího vývoje apli-

kace nebo případné možnosti pozdějšího využití jádra aplikace jako knihovny pro podobné projekty. 

3.2 Rozbor komunikačního protokolu GPSd-NG 

Tato část práce dle [19] popisuje, jakým způsobem probíhá komunikace mezi klientem a serverem 

s využitím nejnovější verze komunikačního protokolu a charakterizuje nejběžnější objekty zasílané 

v této komunikaci. 

Pokud je server spuštěn, čeká na připojení klientů. Poté, co se klient připojí k serveru (daemonu), ode-

šle server klientovi zprávu, ve které sám sebe identifikuje. Zpráva vypadá například takto. 

{"class":"VERSION","release":"0.9beta","rev":"31eeca3b7ed44219a0db9e

a2e234c565","proto_major":3,"proto_minor":1} 

Tato zpráva nese základní informace o serveru, konkrétně jeho verzi (atribut release), jednoznačný 

identifikátor (rev) a preferované verze protokolu (proto_major, proto_minor). 

Pokud chce klient získat data o poloze, musí si o ně výslovně zažádat. Toto je provedeno zasláním 

WATCH příkazu, ve kterém je daemonu řečeno, aby odesílal své zprávy pomocí JSON protokolu. 

?WATCH = {"enable":true, "json":true} 

Daemon po obdržení tohoto příkazu odešle počáteční informace (zprávy s označením DEVICES a 

WATCH) všem připojeným klientům, kteří zažádali o polohová data. 

{"class":"DEVICES","devices":[{"stopbits":"1","parity":"N","driver":

"NMEA","class":"DEVICE","path":"bluetooth"}]} 
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{"class":"WATCH","enable":true, "json":true } 

Odpověď označená jako DEVICES říká, která GPS zařízení jsou daemonu dostupná. Obsahuje atribut 

devices,jehož hodnotou je pole zařízení, která jsou v danou chvíli deamonu k dispozici. Každé 

takové zařízení musí uvést informace o stopbitech a paritě, což je v tomto řešení uvedeno pouze pro 

dodržení specifikace, pro použití v mobilních zařízeních tyto informace nemají žádný význam. Uži-

tečnější jsou atributy path a driver, které klienta informují, jakým způsobem je dané zařízení při-

pojeno k serveru (v tomto příkladu Bluetooth) a v jakém formátu zařízení zasílá svá data (NMEA pro 

standard NMEA 0183).  

Následuje odpověď WATCH, která nese informace o nastavení watch dotazu, konkrétně zda je povo-

lena komunikace (atribut enable) a zda bude využívána nejnovější verze protokolu (atribut json). 

Poté, co dojde k této synchronizaci, začne zařízení posílat daemonu zprávy pravidelně, typicky jednu 

za sekundu a daemon tyto zprávy převádí na JSON objekty, které pak zasílá klientovi. Existuje více 

typů takovýchto objektů, které daemon zasílá jako své odpovědi. Patří mezi ně objekty TPV, SKY, 

GST a ATT. Klient má k dispozici několik druhů dotazů, a to ?VERSION, ?DEVICES, ?WATCH, 

?POLL a ?DEVICE, odpověďmi na tyto dotazy jsou pak příslušné objekty VERSION, DEVICES, 

WATCH, POLL, DEVICE. Dále jsou popsány nejdůležitější objekty, které obsahují polohové informa-

ce. 

TPV objekt 

TPV je zkratkou pro čas (time), pozici (position) a rychlost (velocity). Objekty tohoto typu nesou zá-

kladní informace o těchto veličinách. Pouze atributy class a mode jsou pro TPV objekty povinné. 

Následuje příklad TPV objektu, vysvětlení je v tabulce 3-1. 

{"class":"TPV","mode":3,"lon":-28.05340,"lat":36.24096,"time":"2009-

08-04T15:41:52.000Z","epy":0,"epx":0,"epv":0,"track":0,"device": 

"bluetooth GPS","speed":0.0462,"alt":223.6} 

SKY objekt 

SKY objekty nesou informace o viditelných družicích. 

Následuje příklad SKY objektu, vysvětlení je v tabulce 3-2. 

{"class":"SKY","device":"Bluetooth GPS","time":"2009-08-

04T15:41:52.000Z","satellites":[ 

{"ss":23,"el":70,"az":350,"used":true,"PRN":30}, 

{"ss":19,"el":62,"az":78,"used":true,"PRN":12}, 

{"ss":22,"el":53,"az":270,"used":true,"PRN":29}]} 
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Satellite objekt 

Satellite objekty bývají součástí SKY objetku a obsahují v sobě informace o konkrétních atributech 

jednotlivých družic. 

Následuje příklad Satellite objektu, vysvětlení je v tabulce 3-3: 

{"ss":23,"el":70,"az":350,"used":true,"PRN":30} 

Tabulka 3-1 - příklad TPV objektu, zpracováno dle [19] 

Pole Příklad Vysvětlení

class TPV Typ objektu

mode 3

NMEA mód, 0 - žádný, 1 - pozice nezjištěna, 2 - zjištění 

pozice ve 2D módu, 3 - 3D mód

tag

Jedná se o typ GPS věty, pro NMEA zařízení je to typ 

NMEA věty

device bluetooth GPS Název zařízení, z něhož získáváme informace

time

2009-08-

04T15:41:52.000Z

UTC časový údaj ve formátu ISO8601, tento údaj může 

chybět, pokud mód není 2 nebo 3

ept

Předpokládaná časová chyba v procentech sekundy, 

přítomno pouze pokud nechybí časový údaj

lat 36.24096

Zeměpisná šířka ve stupních, sever/jih rozlišen 

znaménkem +/-, přítomno pouze pokud je mód 2 nebo 3

lon -28.05340

Zeměpisná délka ve stupních, yápad/východ rozlišen 

znaménkem +/-, přítomno pouze pokud je mód 2 nebo 3

alt 223.6 Nadmořská výška v metrech, pouze pokud je mód 3

epx 0

Předpokládaná chyba pro zeměpisnou délku v metrech, 

přítomno pouze pokud je mód 2 nebo 3 a lze spočítat 

hodnoty DOP

epy 0

předpokládaná chyba pro zeměpisnou šířku v metrech, 

přítomno pouze pokud je mód 2 nebo 3 a lze spočítat 

hodnoty DOP

epv 0

Předpokládaná vertikální chyba, přítomno pouze pokud je 

mód 3 a lze spočítat hodnoty DOP

track 0 Kurz na zemi ve stupních

speed 0.0462 Rychlost na zemi v metrech za sekundu

climb

Rychlost klesání/stoupání (rozlišeno znaménkem +/-) 

v metrech za sekundu

epd Předpokládaná chyba směru ve stupních

eps Předpokládaná chyba rychlosti v metrech za sekundu
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Tabulka 3-2 - příklad SKY objektu, zpracováno dle [19] 

Pole Příklad Vysvětlení

class SKY Typ objektu

tag

Typ GPS věty, pro NMEA 

zařízení je to typ NMEA věty

device Bluetooth GPS

název zažízení, z něhož 

získáváme informace

time

2009-08-

04T15:41:52.000Z

UTC časový údaj ve formátu 

ISO8601

xdop

snížení přesnosti pro 

zeměpisnou délku

ydop

snížení přesnosti pro 

zeměpisnou šířku

vdop vertikální snížení přesnosti

tdop časové snížení přesnosti

hdop horizontální snížení přesnosti

pdop sférické snížení přesnosti

gdop hypersférické snížení přesnosti

satellites seznam objektů typu satellite
 

Tabulka 3-3 - příklad SATELLITE objektu, zpracováno dle [19] 

Pole Příklad Vysvětlení

PRN 30

Jednoznačné 

identifikační číslo 

družice

az 350 azimut ve stupních

el 70

úhlová výška ve 

stupních

ss 23

síla signálu  v 

decibelech

used true

ukazatel, zda byla 

daná družice využita 

při aktuálním zjištění 

polohy
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3.3 Serverová aplikace 

Tato podkapitola obsahuje třídní diagramy (obrázek 3-1 a obrázek 3-2) a stručně popisuje konkrétní 

funkcionalitu jednotlivých tříd serverové aplikace. 

 

Obrázek 3-1 – diagram základních tříd serverové aplikace 

 

Obrázek 3-2 - doplňující diagram tříd serverové aplikace 
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StartMidlet 

Tato třída dědí ze třídy MIDlet, implementuje metody startApp(), pauseApp() a destroyApp(), kterými 

řídí běh aplikace. Zobrazuje základní uživatelské rozhraní aplikace a dle uživatelských vstupů předává 

řízení dalším třídám. 

Nmea 

Jak je zřejmé z obrázku 3-2, Nmea je rodičovská třída pro třídy Rmc, Gsv, Gga a Gsa, které reprezen-

tují jednotlivé NMEA věty. Třída Nmea má jediný atribut (type) určující, o jaký typ věty se jedná. 

Toto je užitečné při potřebě uchovávání kolekce objektů typu Nmea, kdy tento atribut umožňuje rozli-

šit konkrétního potomka. Každá ze tříd dědících ze třídy Nmea obsahuje všechny atributy, které nese 

odpovídající typ NMEA věty a metody pro čtení a zápis těchto atributů. 

Parser 

Odpovědností této třídy je přečíst řetězec NMEA sentencí, které aplikace získá z GPS zařízení, správ-

ně rozpoznat jednotlivé věty a informace v nich obsažené. Dále se stará o vytvoření příslušných 

NMEA objektů a těmto objektům nastaví všechny atributy na hodnoty odpovídajících atributů získa-

ných z NMEA vět. 

Tokenizer 

Pomocná třída pro třídu Parser. Pomáhá této třídě v práci s textovým řetězcem. 

Server 

Třída, která má na starosti vytvoření připojení pro sdílení polohových dat. Dle specifikace zadání vy-

tváří jak soketové, tak Bluetooth spojení a čeká na připojení klientů. Pro každé z těchto připojení vy-

tváří třída samostatné vlákno. Drží kolekci připojených klientů a obstarává také události spojené se 

změnou aktuální polohy. 

ServerForClient 

Tato třída reprezentuje konkrétní spojení serveru s klientem, má k dispozici metody pro komunikaci, a 

to jak pro čtení požadavků daného klienta, tak pro zasílání odpovědí. Třída ServerForClient imple-

mentuje rozhraní Runnable, neboť je potřeba vytvořit samostatné vlákno pro každého připojeného 

klienta. 

Sender 

Pomocná třída pro třídu ServerForClient. Tato třída umožňuje synchronizovaně zasílat zprávy připoje-

ným klientům. Dědí ze třídy Thread, čímž je umožněn běh v samostatném vlákně. 
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Json 

Třída pracující s Nmea objekty. Data obsažená v těchto objektech dokáže pomocí svých metod převá-

dět na validní JSON objekty používané v komunikaci za pomoci GPSd-NG protokolu. 

3.4 Klientská aplikace 

V této podkapitole je zobrazen třídní diagram (obrázek 3-3) a je stručně popsána konkrétní funkciona-

lita jednotlivých tříd klientské aplikace. Také je zde vysvětleno, jakým způsobem byla zajištěna kom-

patibilita klienta s JSR-179. 

 

Obrázek 3-3 - diagram tříd klientské aplikace 

ClientMidlet 

Tato třída dědí ze třídy MIDlet, implementuje metody startApp(), pauseApp() a destroyApp(), kterými 

řídí běh aplikace. Zobrazuje základní uživatelské rozhraní aplikace, kde umožňuje uživateli volbu 

mezi soketovým a Bluetooth připojením k serveru a podle této volby předává řízení dalším třídám. 

ClientThread 

Třída implementující rozhraní Runnable, která reprezentuje konkrétní připojení k serverové aplikaci. 

Stará se o komunikaci se serverem a zobrazuje uživateli polohová data, která server klientovi na zá-

kladě klientských požadavků zasílá. 
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Conn 

Tato třída umožňuje vyhledat soketový server, k tomuto serveru se připojit a otevřít komunikační ka-

nály pro čtení a zápis dat. 

ClientBluetooth 

Třída obsahující metody pro práci s Bluetooth připojením k serveru. Dokáže vyhledat aktivní zařízení 

(server), k tomuto zařízení se připojit a vytvořit potřebné kanály pro komunikaci. 

JsonClient 

Třída, která se stará o vytváření validních JSON objektů potřebných v GPSd-NG komunikaci na straně 

klienta. 

Sender 

Pomocná třída pro třídu ClientThread. Tato třída umožňuje synchronizovaně zasílat zprávy serveru. 

Dědí ze třídy Thread, čímž je umožněn běh v samostatném vlákně. 

3.4.1 Zpřístupnění klientské aplikace 

Dle zadání je potřebné zajistit i v klientské aplikaci standardní přístup k polohovým datům. Klientská 

aplikace může být spouštěna i na zařízeních, která neobsahují JSR-179, ale pro potřeby jejího dalšího 

rozšiřování je vhodné, aby k polohovým datům přistupovala stejným způsobem, jako tomu je ve zmi-

ňovaném API. 

Pro potřeby standardního přístupu k polohovým datům je v klientské aplikaci implementována sada 

tříd (balík myLocation, viz Obrázek 3-4), které kopírují strukturu vybraných tříd JSR-179. Balík my-

Location obsahuje rozhraní LocationListener, které deklaruje metody locationUpda-

ted(LocationProvider provider, Location location) a providerStateChanged(LocationProvider provider, 

int newState). Dále je zde abstraktní třída LocationProvider deklarující metodu setLocationLis-

tener(LocationListener listener, int interval, int timeout, int maxAge), která implementuje rozhraní 

LocationListener a její metoda getInstance(Criteria c) vrací instanci třídy LocationProviderBTGPS, 

která je jejím potomkem.  

Třída LocationProviderBTGPS implementuje metodu setLocationListener(LocationListener listener, 

int interval, int timeout, int maxAge). V této metodě je spuštěno vlákno, které dle definovaných para-

metrů pravidelně ve smyčce volá metodu locationUpdated(LocationProvider provider, Location loca-

tion), která je definována ve třídě implementující rozhraní LocationListener.  

Třída ClientThread pak obsahuje instance tříd LocationProviderBTGPS, Location a QualifiedCoordi-

nates. Poté, co klient obdrží od serveru polohová data, uloží si je do příslušných objektů. K tomu slou-

ží atributy latitude, longitude, altitude, horizontalAccuracy a verticalAccuracy třídy QualifiedCoordi-

nates, které reprezentují zeměpisnou šířku a délku, nadmořskou výšku a horizontální a vertikální přes-

nost. Třída ClientThread implementuje rozhraní LocationListener a musí tedy definovat metodu loca-
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tionUpdated(LocationProvider provider, Location location). Tato metoda začne být pravidelně volána 

poté, co je na instanci třídy LocationProviderBTGPS zavolána metoda setLocationLis-

tener(LocationListener listener, int interval, int timeout, int maxAge). 

Implementace výše popsaných tříd zajišťuje, že s polohovými daty na straně klienta je zacházeno stej-

ným způsobem, jako by aplikace využívala JSR-179, což je velice užitečné pro pozdější rozšiřování 

aplikace, případně lze balík tříd s názvem myLocation využít jako knihovnu pro projekty podobného 

zaměření.  

 

Obrázek 3-4 – balík tříd myLocation 
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4 Návrh 

Tato kapitola zdůvodňuje rozdělení projektu na dvě samostatné aplikace a předvádí náhledy uživatel-

ského rozhraní klientské i serverové části. 

4.1 Rozdělení aplikace 

Ačkoliv dle zadání měla být původně výsledkem tohoto projektu jediná aplikace, po dohodě 

s vedoucím práce bylo rozhodnuto řešení rozdělit na dva samostatné programy.  

Důvody jsou prosté. Tento krok přispívá k většímu přehledu ve zdrojovém kódu při vývoji. Každá 

z těchto částí poskytuje zcela odlišnou funkcionalitu a i pro možnosti testování je komfortnější mít 

tyto části samostatně. 

Hlavním důvodem rozdělení je ovšem fakt, že serverová část programu ke svému správnému chodu 

potřebuje komunikovat s GPS zařízením. Pro tuto funkcionalitu je potřeba, aby v mobilním telefonu, 

který chce aplikaci spouštět, bylo přítomno JSR-179. Velké množství mobilních telefonů však toto 

API neobsahuje a proto by serverovou část aplikace v takovém telefonu uživatel nemohl vůbec využí-

vat. Serverová aplikace při svém spuštění detekuje, zda je v telefonu přítomno JSR-179, a pokud jej 

nenalezne, oznámí to uživateli a ukončí svůj běh.  V tomto případě je nutné myslet na omezené kapa-

city mobilních telefonů a vzhledem k tomu, že serverová část tvoří vice než polovinu velikosti celé 

aplikace, je vhodnější aplikaci rozdělit. Tím je zajištěno, že si uživatel nainstaluje do svého telefonu 

pouze ty části, které může skutečně využít. 

4.2 Uživatelské rozhraní 

Tato podkapitola ukazuje náhledy uživatelského rozhraní (dále jen URO) obou aplikací a popisuje 

základní interakci uživatele s aplikací v klientské i serverové části. 

Server 

Po spuštění aplikace vidí uživatel jednoduché menu (obrázek 4-1). Poté, co zvolí možnost pro zobra-

zení polohy, se aplikace pokusí spojit s dostupným GPS modulem a pokud se jí to podaří, zobrazí 

uživateli aktuální polohu. Nabídka menu se rozšíří o volby zobrazení detailních informací o poloze a 

spuštění serveru (obrázek 4-2). Pokud uživatel zvolí spuštění serveru, musí následně počkat na připo-

jení klientů. Poté, co se připojí aspoň jeden klient, zobrazí se uživateli obrazovka s informacemi o 

serveru (obrázek 4-3). Od této chvíle aplikace automaticky obsluhuje veškerou komunikaci s klienty, 

uživatel může pouze ukončit běh serveru. 
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Obrázek 4-1 – Server: Základní 

obrazovka 

 

Obrázek 4-2 – Server: Rozšířené 

menu 

 

Obrázek 4-3 – Server: Obrazov-

ka s informacemi o běhu serveru

Klient 

V základním menu si klient musí vybrat, jakým způsobem se chce připojit k serveru (obrázek 4-4). 

Pokud zvolí možnost soketového připojení, je potřeba ještě specifikovat adresu a port serveru (obrázek 

4-5). Následně je přesměrován na obrazovku, která reprezentuje komunikaci se serverem. Pokud se již 

server identifikoval, může si uživatel vybrat, jaký dotaz zašle na server. Při volbě „Získat polohu“ si 

klient zažádá o sledování polohy a od této chvíle dostává pravidelně aktualizované zprávy o současné 

pozici serveru až do chvíle, kdy zvolí „Konec sledování“ (obrázek 4-6). 

 

Obrázek 4-4 – Klient: Základní 

obrazovka 

 

Obrázek 4-5 – Klient: Nastavení 

připojení 

 

Obrázek 4-6 – Klient: Obrazov-

ka komunikace se serverem 
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5 Implementace 

Tato kapitola popisuje problémy spojené s implementací klientské i serverové aplikace a obsahuje 

diskuzi o vhodnosti digitálního podepsání aplikací. 

5.1 Problémy při implementaci 

Tato podkapitola obsahuje přehled některých zajímavých problémů, které bylo potřeba vyřešit v rámci 

implementace jak klientské, tak serverové aplikace. 

5.1.1 Zpracování NMEA dat 

Prvním důležitým úkolem bylo vytvořit algoritmus pro správné načtení dat obsažených v NMEA sen-

tencích. Pro tento účel byla vytvořena dvojice tříd Tokenizer a Parser. NMEA data jsou zasílána ve 

formě řetězce znaků, kdy každá věta začíná na začátku a končí na konci řádku. Třída Parser proto ob-

sahuje metodu, která z řetězce NMEA vět vytvoří vektor (java.util.Vector), jehož položky jsou jednot-

livé NMEA věty. Tyto položky jsou poté jedna po druhé analyzovány a dle typu věty je vytvořen pří-

slušný Nmea objekt, jehož atributy jsou shodné s položkami dané NMEA věty. Třída Tokenizer ví, jak 

vypadá oddělovač dat ve větě, a dokáže tedy postupně přistupovat k jednotlivým informacím obsaže-

ným ve větě. Tokenizer poskytuje tyto informace třídě Parser, která nastavuje Nmea objektu příslušné 

atributy. Výsledkem je vektor objektů typu Nmea, k jejichž atributům lze lehce přistupovat a dále 

s nimi pracovat.  

V řešení bylo největším problémem do jediného Gsv objektu správně zapsat data o viditelných druži-

cích, která jsou často rozdělena do většího počtu vět. Každý objekt typu Gsv obsahuje dvourozměrné 

pole, jehož položkami jsou jednotlivé družice se svými atributy. Pokud Parser zpracovává GSV větu, 

která není první rámci skupiny GSV vět, nemůže vždy vytvořit nový objekt, ale pouze aktualizovat 

stávající. Musí např. správně spočítat, kolik družic je obsaženo v jedné větě a podle toho nastavovat 

příslušné parametry v poli družic.  

5.1.2 Práce s JSON 

Další zajímavý krok implementace je převedení dat z NMEA vět, respektive z vytvořených Nmea 

objektů, do objektů používaných v komunikaci pomocí protokolu GPSd-NG. Protokol GPSd-NG zasí-

lá data ve formě JSON objektů. 

Pro programátora JavaME aplikace, která pracuje s JSON objekty, je k dispozici několik volně do-

stupných knihoven. V implementaci této bakalářské práce je používána knihovna json.org.me. Díky 

této knihovně je práce s JSON objekty velice jednoduchá. Konkrétně je z balíku json.org.me využívá-

na výjimka JSONException a třídy JSONObject, JSONArray a JSONStringer, jejichž metody umož-

ňují snadné vytváření JSON objektů, jejich čtení a analýzu, převádění na textový řetězec nebo případ-

né převádění textových řetězců na JSON objekty. 
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JSON objekty, které obsahují polohová data, potřebuje vytvářet serverová aplikace. Na straně serveru 

je tedy implementována třída Json, která od třídy Parser obdrží vektor aktuálních Nmea objektů. Po-

mocí tříd z knihovny json.org.me je třída Json schopna vytvořit objekty TPV, SKY, SATELLLITE, 

WATCH , VERSION a DEVICES, které jsou v komunikaci zasílány klientům. 

5.1.3 Spojení klienta a serveru 

Podle zadání je potřeba implementovat dva různé způsoby připojení klientů k serveru. Klient si může 

vybrat mezi připojením po síti prostřednictvím soketů a bezdrátovým spojením pomocí technologie 

Bluetooth. 

Je nutné, aby server přijímal klienty bez rozdílu použitého typu spojení. Pro spojení je využíváno tříd 

z balíku javax.microedition.io. V obou případech je vytvořené spojení reprezentováno instancí třídy 

StreamConnection, která je získána voláním metody acceptAndOpen(). Pro soketové spojení je meto-

da acceptAndOpen() volána na instanci třídy ServerSocketConnection, pro Bluetooth zase na instanci 

StreamConnectionNotifier. Tyto instance nabízejí daný typ připojení a metoda acceptAndOpen() blo-

kuje běh programu, dokud se nepřipojí odpovídající klient. 

Problémem bylo zajistit, aby se metody vzájemně neblokovaly a server byl schopen nejednou přijímat 

jak soketové klienty, tak klienty požadující spojení pomocí Bluetooth. Toho bylo dosaženo využitím 

vláken. Třída Server poskytující spojení si udržuje vektor (java.util.Vector) připojených klientů a po 

spuštění serveru v této třídě běží dvě samostatná vlákna, kdy každé z nich se stará o jeden typ připoje-

ní a pomocí synchronizované metody přidává připojené klienty do vektoru. 

5.1.4 Komunikace s konkrétním klientem 

Jak bylo popsáno výše, třída Server si udržuje vektor připojených klientů. S každým připojeným klien-

tem musí server komunikovat tak, aby nebránil komunikaci s jiným klientem v případě, že bude připo-

jen více než jeden klient. 

Konkrétní připojený klient je v serverové aplikaci reprezentován instancí třídy ServerForClient, která 

implementuje rozhraní Runnable, a pro každého nového klienta je tedy vytvořeno a spuštěno nové 

vlákno. Toto vlákno je udržováno ve vektoru připojených klientů třídy Server a obsluhuje komunikaci 

s daným klientem. 

V každé instanci třídy ServerForClient běží smyčka pro čtení dat zasílaných klientem a je zde imple-

mentována metoda pro analýzu přijatých zpráv. Pro zasílání objektů klientovi má ServerForClient 

k dispozici instanci třídy Sender. 

Třída Sender je potomkem třídy Thread a tvoří tak další samostatně běžící vlákno na straně serveru. 

Sender zajišťuje ve svém běhu synchronizované posílání zpráv klientovi. 
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5.1.5 Zasílání informací o poloze 

Při komunikaci s klientem potřebuje server vědět, zda danému klientovi musí zasílat informace o ak-

tuální poloze. Polohová data ve formě TPV a SKY objektů musí server zasílat od chvíle, kdy si o ně 

klient zažádá pomocí WATCH dotazu. 

Pokud je ve třídě ServerForClient při analýze klientské žádosti zjištěn zmíněný dotaz o polohová data, 

nastaví se třídní atribut watchFlag na hodnotu true. Třída Server obsluhuje události při aktualizaci 

polohy. Při každé změně polohy iteruje celý vektor připojených klientů a u každého zjistí hodnotu jeho 

watchFlag atributu. Informace o aktuální poloze zasílá pouze těm klientům, jejichž watchFlag atribut 

je nastaven na true. Pokud klient již nechce získávat aktualizované informace o poloze, zašle odpoví-

dající žádost a hodnota atributu watchFlag se nastaví na hodnotu false. 

5.1.6 Odpojení klienta 

Další úloha, kterou bylo nutné řešit, je najít způsob, jakým na serveru zjistit odpojení klienta. 

Vzhledem k tomu, že čtení dat ve třídě ServerForClient probíhá ve smyčce, stačilo odchytit výjimku 

(IOException z balíku java.io) při tomto čtení. Pokud klientská aplikace ukončí svůj běh, uzavře spo-

jení na server a čtení dat na tomto ukončeném připojení vyvolá právě zmíněnou výjimku. 

Při ošetření vyvolané výjimky je na serveru volána metoda clientDisconnect(), která dané vlákno ode-

bere z vektoru připojených klientů. 

5.2 Podepsání MIDletu 

Dle [2] je otázka bezpečnosti aplikací v JavaME řešena ve třech úrovních - nízkoúrovňová bezpečnost 

na úrovni virtuálního stroje, bezpečnost na úrovni aplikace a bezpečnost end-to-end. 

Bezpečnost na úrovni virtuálního stroje 

Javové třídy jsou při překladu do bajtkódu preverifikovány, což zajistí, že budou spuštěny pouze třídy, 

které svým během nemohou poškodit zařízení, na kterém aplikace běží. 

Bezpečnost na úrovni aplikace 

Používá se tzv. sandbox model, který zaručuje, že aplikace poběží pouze v omezeném prostředí, jehož 

hranice nemůže překročit. Aplikace může používat pouze knihovny CLDC a MIDP, dále knihovny, 

které do zařízení přidal výrobce, a pouze třídy ze svého JAR souboru. 

End-to-end 

End–to-end bezpečnost je součástí profilu MIDP 2.0 a definuje důvěryhodné a nedůvěryhodné sady 

MIDletů. Používá mechanismus podepisování aplikací. Podepsané aplikace jsou důvěryhodné, nepo-

depsané jsou nedůvěryhodné. 
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Rozdíl mezi důvěryhodnými a nedůvěryhodnými aplikacemi je v tom, zda a za jakých podmínek mo-

hou využívat funkce některých API. Některá API totiž poskytují funkce nebo přesněji skupiny funkcí, 

které mohou být potenciálně nebezpečné. Konkrétně jde o funkce umožňující přístup k osobním in-

formacím, jako jsou kontakty nebo schůzky uložené v paměti telefonu, využívání placených služeb, 

např. sms nebo internet, samovolné spuštění aplikace na základě určité události apod. MIDP 2.0 pak 

pro každou z těchto skupin funkcí určuje práva pro podepsané a nepodepsané aplikace. [2] 

Co se týká aplikací popisovaných v této bakalářské práci, z potenciálně nebezpečných funkcí využívají 

skupiny Location&Landmark pro zjišťování polohy, NetworkAccess pro soketové spojení a Local-

Connectivity pro spojení pomocí Bluetooth. 

Podepsání aplikací pomocí certifikátu by mělo bez problémů zajistit přístup ke zmiňovaným funkcím, 

nicméně podepsaná aplikace musí ve svém deskriptoru obsahovat výpis všech práv, která jsou k chodu 

aplikace nezbytná, a výpis dalších povolení, která aplikace využívá, i když je funkční i bez nich. Pou-

žívání certifikátu přináší i další problémy, např. pokud zařízení nezná některé z práv potřebných pro 

běh aplikace, není aplikace vůbec nainstalována. Certifikáty jsou navíc placené a s omezenou platnos-

tí. 

Naopak nepodepsání aplikace nepřináší žádné problémy navíc, uživatel bude dotazován na svolení 

před každým použitím nebezpečné funkce, tzn. při zjišťování aktuální polohy nebo při vytváření spo-

jení. Ve svém mobilním telefonu si navíc bude moci u aplikace nastavit, zda je potřeba jeho svolení 

pouze poprvé za běhu programu, při každém volání nebezpečné funkce, zda může aplikace přistupovat 

k nebezpečným funkcím bez dotazování, nebo případně úplně zakázat používání vybraných nebezpeč-

ných funkcí. 

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto nepodepisovat ani klientskou, ani serverovou aplikaci. 
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6 Testování 

V této kapitole je popsán průběh testování výsledných aplikací vůči sobě v emulátoru a na reálných 

zařízeních a také vůči oficiálnímu serveru a klientovi. 

6.1 Vlastní řešení 

Testování aplikací vůči sobě probíhalo průběžně při vývoji klientské i serverové části. Obě aplikace 

byly vyvíjeny souběžně a už od raných fází vývoje byl nejdůležitějším testovacím nástrojem emulátor 

Wireless Toolkit (verze 2.5.2), který simuluje chování aplikace na mobilním telefonu. 

Ke zjištění dostupnosti poskytovatele polohových dat se využívá třídy LocationProvider z balíku JSR-

179 a její metody getState(). V emulátoru se sice dá simulovat přítomnost poskytovatele GPS dat, ale 

tento poskytovatel nedokáže emulovat NMEA sentence, které ve skutečnosti GPS přijímač serveru 

zasílá. Pro účely testování si proto serverová aplikace udržuje řetězec NMEA vět zaznamenaných jako 

log reálného přijímače. Pokud server tedy nemá k dispozici skutečná NMEA data, využije pro své 

účely výše zmíněného logu a může tato data zpracovat stejným způsobem, jako by získal informace 

z reálného zařízení. 

Testování v emulátoru poté probíhá již bez problémů. Nejprve je spuštěn server, který čeká na připo-

jení klientů. V druhé instanci emulátoru je spuštěn klient, který se může připojit přímo přes emulované 

Bluetooth spojení nebo zvolit připojení pomocí soketů. Při soketovém spojení je nutné vybrat adresu 

serveru, což je v tomto případě localhost, a číslo portu. Oficiální GPSd server pracuje na portu 2947, 

proto pro dodržení standardů i tato mobilní aplikace využívá stejného čísla portu. Je možné spustit 

větší množství klientů v dalších instancích emulátoru pro kontrolu funkčnosti řešení. Při tomto testo-

vání bylo ověřeno, že nezáleží na typu připojení klientů k serveru, ten si udržuje počet připojených 

klientů a komunikuje s nimi dle standardního protokolu GPSd-NG. 

K důkladnějšímu otestování funkcionality obou aplikací bylo také potřeba vyzkoušet je na reálných 

zařízeních. K tomuto účelu byl vedoucím práce zapůjčen telefon Nokia E60 a Bluetooth GPS modul 

Navibe. Nokia E60 obsahuje JSR-179 pro práci s polohovými daty, pro získání těchto dat je schopna 

komunikovat s Bluetooth modulem, který telefonu zasílá data ve formě NMEA sentencí. Na tomto 

telefonu byla tedy testována serverová aplikace. Pro testování klientské aplikace byl využíván mobilní 

telefon Nokia C1-01, který JSR-179 neobsahuje. Při testování byla ověřena reálná funkčnost Bluetooth 

spojení klienta a serveru, což byla také jediná možnost spojení na těchto konkrétních typech mobilních 

telefonů. I v tomto případě probíhalo testování úspěšně, klientská aplikace se dokáže připojit k serveru 

a pomocí standardů GPSd-NG zažádat o polohová data. Server v tuto chvíli musí komunikovat s ex-

terním Bluetooth GPS modulem Navibe, což v některých případech testování selhávalo bez zřejmého 

důvodu a server tak nedokázal získat data o poloze. Nespolehlivost v komunikaci s GPS je přisuzová-

na možným interním chybám mobilního telefonu, neboť ve většině pokusů byl server schopen získat 

data z GPS modulu a posílat zpracované informace klientovi tak, jak udává zadání projektu. 
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6.2 Serverová aplikace vůči oficiálnímu klientovi GPSd 

Pro testování aplikace vůči oficiálním klientům GPSd bylo nutné využít prostředí linuxového operač-

ního sytému, konkrétně Ubuntu (verze 10.04). K testovacím účelům je součástí instalace GPSd i apli-

kace s názvem xgps, která poskytuje klientskou funkcionalitu GPSd. 

V Ubuntu bylo tedy potřeba nainstalovat emulátor Wireless Toolkit a v něm spustit serverovou aplika-

ci, která na portu 2947 čeká na připojení klientů. Poté, co byla spuštěna aplikace xgps, zobrazil server 

na obrazovce informaci o připojení soketového klienta, který zaslal žádost o polohová data. Serverová 

aplikace využila svých uložených NMEA sentencí, neboť neměla přístup k reálnému GPS zařízení, 

tato data zpracovala do příslušných objektů používaných v GPSd-NG komunikaci a tyto objekty zasla-

la programu xgps, který data korektně zobrazil ve svém rozhraní. 

V první fázi testování byly odhaleny nedostatky serverové aplikace, která některá data zasílala 

v nekorektní formě. Konkrétně údaje o zeměpisné šířce a délce nebyly převedeny na jednotky stupňů a 

klient je tedy nedokázal přečíst. Dalším problémem byl časový údaj, který má být podle specifikace ve 

formátu ISO8601 (textový řetězec ve formě zápisu od nejobecnějších údajů, po ty nejkonkrétnější, 

např. poledne dne 4. května roku 2012 se zapisuje jako 2012-05-04T12:00:00.000Z). Při testování 

však bylo zjištěno, že GPSd vyžaduje časový údaj numericky, a to jako počet sekund od začátku tzv. 

epochy, tedy času 0:00:00 dne 1. 1. 1970. 

Po opravení zmíněných chyb již testování proběhlo úspěšně a potvrdilo, že serverová aplikace funguje 

korektně dle standardů protokolu GPSd-NG a je schopna komunikovat s oficiálním klientem GPSd. 

6.3 Klientská aplikace vůči daemonu GPSd 

K otestování funkčnosti klientské aplikace bylo také potřebné pracovat v prostředí operačního systému 

Ubuntu. Pro testování klientských aplikací bez nutnosti připojit k počítači GPS přijímač poskytuje 

GPSd nástroj zvaný gpsfake, který ke své práci potřebuje log NMEA sentencí zaznamenaný ze sku-

tečného zařízení. Po spuštění se gpsfake chová jako GPS přijímač připojený k počítači přes USB port 

a zasílá daemonu NMEA věty z výše zmíněného logu. 

Testování tedy probíhalo tak, že byl spuštěn nástroj gpsfake a v emulátoru byla spuštěna klientská 

aplikace, která se k serveru GPSd připojila tak, jak udává specifikace, tedy pomocí soketů na portu 

2947. V první fázi se klientská aplikace nechovala korektně, neboť nedokázala přečíst časový údaj 

poskytovaný serverem a nebyla připravena na to, že některé objekty zasílané serverem neobsahují 

všechna potřebná polohová data. 

Nedostatky v klientské aplikaci byly odstraněny a poté již byla aplikace schopna komunikovat s GPSd 

pomocí GPSd-NG protokolu, dokázala zpracovat veškeré zprávy, které jí daemon zasílal a korektně 

zobrazovat získaná polohová data, což potvrdilo funkčnost aplikace. 
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6.4 Srovnání aplikace s alternativami 

Tato podkapitola uvádí porovnání aplikace vyvíjené v rámci bakalářské práce s vybranými aplikacemi, 

které také pracují s polohovými daty, případně využívají služeb GPSd. Toto porovnání je uvedeno 

v tabulce 6-1. 

Tabulka 6-1 - srovnání s alternativními aplikacemi, vlastní zpracování 

Název
Bluetooth 

spojení

Soketové 

spojení

GPSd-NG 

protokol
Platformy

moje aplikace Ano Ano Ano
Pocket PC, Windows Mobile, 

Symbian

ExtGPS Ano Ne Ne

Nokia S40, Nokia Symbian 

S60, Nokia Symbian^3, 

Symbian Anna, Symbian Belle, 

Nokia MeeGo (Nokia N9), 

Android 2.2

GPSDrive Ne Ano Ne Linux, Mac OSX, FreeBSD

Gpredict Ne Ano Ano Linux, Mac OSX, Windows  
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo nastudovat struktury dat zasílaných GPS přijímačem, funkcionalitu GPSd 

a pravidla protokolů, které využívá, a poté implementovat aplikaci, která bude poskytovat funkce kli-

enta i serveru GPSd. 

Výsledkem bakalářské práce jsou dvě samostatné aplikace, které poskytují funkcionalitu serveru a 

klienta GPSd v nejnovější verzi protokolu a umožňují připojení nejen pomocí soketů, ale i pomocí 

technologie Bluetooth. Funkčnost výsledných aplikací byla otestována v první fázi vůči sobě, nejprve 

v emulátoru a následně na dvojici reálných zařízení, kdy byla ověřena funkčnost Bluetooth spojení. 

Skutečné splnění zadání však potvrdila až druhá fáze testování. Serverová aplikace byla schopna ko-

rektně komunikovat s oficiálním klientem GPSd a simulovat tak běh skutečného GPSd. Klientská 

aplikace také splnila podmínky zadání, dokázala se pomoci soketu připojit k daemonu GPSd a získá-

vat od něj polohová data. 

Zpracování bakalářské práce mi poskytlo široký rozhled o technologiích spojených s určováním polo-

hy. Získal jsem povědomí o tom, jakým způsobem funguje globální polohový systém, jaká data může 

GPS přijímač nabízet a v jakém formátu data poskytuje. Díky vývoji klientské i serverové aplikace 

jsem se zdokonalil v programování v jazyce JavaME, nabyl jsem znalosti o programování soketového 

a Bluetooth spojení, vlastního parseru a vícevláknové aplikace. 

Ačkoliv výsledné aplikace svým rozsahem splňují zadání bakalářské práce, možnosti pro další vylep-

šení zde jistě jsou. Vhodné by bylo implementovat přívětivější uživatelské rozhraní s možností zobra-

zování aktuální polohy nejen v textové formě, ale také graficky na mapě např. i s možností zazname-

návání prošlé trasy či navigování k určitému bodu. Lze také uvažovat nad implementací starších verzí 

komunikačního protokolu nebo možnosti přímého zasílání NMEA sentencí, což by vedlo k rozšíření 

spektra programů, které by mohly s těmito aplikacemi spolupracovat. 
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9 Příloha na CD 

K bakalářské práci je přiložen kompaktní disk, který obsahuje všechny přílohy této práce. 

Adresářová struktura disku je následující: 

 App 

o Client – Zdrojové soubory klientské aplikace. 

o Server – Zdrojové soubory serverové aplikace. 

 Docs – tato práce, uživatelské příručka, programátorská dokumentace. 


