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Aplikacje

Jak dojechać na miejsce?
Wśród aplikacji dostępnych w Google Play znajduje się Google Maps. Ma ona
opcję nawigacji. Sama nawigacja jest darmowa, ale mapy są pobierane z internetu. Przesyłane są też informacje o lokalizacji urządzenia, dlatego należy się
liczyć ze zwiększonym transferem.
Aby uruchomić aplikację, dotknij ikonę Mapy (rysunek 3.18).

Rysunek 3.18. Mapy zazwyczaj są standardowym wyposażeniem telefonu z Androidem. Jeżeli ich nie masz,
zainstaluj aplikację z Google Play w sposób opisany
w poprzednim rozdziale

Po uruchomieniu mapy, z włączoną usługą lokalizacji, wyświetlane jest Twoje
położenie (rysunek 3.19).
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Rysunek 3.19. Aktualne położenie
zaznaczone jest niebieskim kółkiem
widocznym na mapie
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Uwaga
W zależności od tego, jaka sieć zostanie wykorzystana do określenia lokalizacji, rezultaty mogą się dość znacznie różnić. W kolejności od najbardziej precyzyjnej do najmniej
dokładnej są to:

• GPS — sygnał z satelitów wskazuje lokalizację z dokładnością do kilku metrów.
• Wi-Fi — mapy wyznaczają lokalizację dzięki danym o pobliskich sieciach Wi-Fi.
bazowa telefonii komórkowej — pozycja jest określana z wykorzystaniem
• Stacja
sygnału sieci komórkowej z dokładnością do kilku tysięcy metrów.
Chcąc skorzystać z nawigacji w terenie, należy mieć dostęp do internetu. Położenie będzie
określane z dużą dokładnością.

Dotknij pole Wyszukaj na mapach Google. Wpisz w nim nazwę szukanego miejsca. Aby uniknąć przykrych niespodzianek, podaj zarówno nazwę miejscowości,
jak i ulicy z numerem domu. Po chwili wyświetlone zostanie położenie miejsca
docelowego (rysunek 3.20).

Rysunek 3.20. Po wyznaczeniu miejsca docelowego sprawdź, czy jest to
właśnie to, o które Ci chodziło
97

Kup książkę

Poleć książkę

Uwaga
Na własnej skórze doświadczyłem tego, że komputer nie potrafi czytać w myślach. Wpisałem nazwę ulicy i numer budynku. Nie podałem nazwy miejscowości. Mapy Google
zaproponowały trasę na wskazaną ulicę, ale w najbliższej miejscowości, nie zaś w tej, do
której chciałem dotrzeć.

Uwaga
Skąd mapy Google „wiedzą”, jakie jest aktualne natężenie ruchu? Wykorzystywane są do
tego usługi lokalizacyjne. Informacja jest analizowana przez mapy Google. Gdy obiekty,
które przemieszczały się z prędkością typową dla samochodów, nagle przestały, jest to
sygnał, że przejezdność drogi się pogorszyła.

Dotknij symbol samochodzika. Zaproponowane zostaną trasy i wyliczone czasy
dojazdu samochodem.

   Uwaga
Jeśli chcesz wyznaczyć trasę pieszą, dotknij
symbol pieszego, przejazd komunikacją
publiczną — dotknij symbol pociągu, drogę rowerową — dotknij symbol rowerzysty.

   Uwaga
Proponowana jest trasa najszybsza, co nie
oznacza, że musi być ona najkrótsza. Zmiany trasy możesz dokonać, dotykając alternatywnej drogi na ekranie (rysunek 3.21).
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Rysunek 3.21. Kolorem niebieskim
oznaczone są drogi niezatłoczone.
Kolorem pomarańczowym — drogi, na
których ruch jest spowolniony. Kolorem
czerwonym — korki, zatłoczone skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Kolorem szarym — trasy alternatywne
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Uwaga
Zatłoczenie dróg jest na bieżąco analizowane. Nie zdziw się, jeśli na ekranie urządzenia
mobilnego pojawi się komunikat o trasie alternatywnej. Może to oznaczać, że na drodze,
którą jedziesz, wydarzył się wypadek i tworzą się korki.

Po wybraniu trasy dotknij link Rozpocznij nawigację. Po chwili program
przejdzie do trybu nawigacji (rysunek
3.22). Mapa zostanie powiększona tak,
że widać będzie szczegóły. Trasa zostanie zaznaczona kolorem niebieskim.
Aktualne położenie urządzenia mobilnego wskazuje kółko z białą strzałką.
W dolnej części okna widoczny jest
szacowany czas dojazdu i odległość,
jaka pozostała do celu.

Rysunek 3.22. Gdy na dworze zapada
zmrok, nawigacja wyświetlana jest na
ciemnym tle. Dzięki temu nie razi kierowcy, a przenoszenie wzroku z ekranu
urządzenia mobilnego na drogę nie jest
męczące
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Jak odnaleźć samochód pozostawiony w lesie?
Google Maps można również wykorzystać do odnalezienia na mapie punktu,
który sami zdefiniowaliśmy. Może to być znaczne ułatwienie dla osób, które
mają problem np. z odszukaniem auta pozostawionego w lesie czy na gigantycznym parkingu przed centrum handlowym.
Aby zaznaczyć miejsce, uruchom Google Maps z włączoną jak najdokładniejszą funkcją lokalizacji. Ułatwi ona precyzyjne dotarcie ma miejsce. Aktualne
położenie oznaczone jest współśrodkowymi okręgami. Przesuwa się, gdy urządzenie mobilne przemieszcza się wraz z użytkownikiem w terenie. Dotknij
i przytrzymaj miejsce, które chcesz oznaczyć (rysunek 3.23).
Gdy będziesz chciał wrócić na miejsce oznaczone na mapie, dotknij symbol
pieszego (rysunek 3.24).

Rysunek 3.24. „Łezka” nie przemieszcza się. Aktualne położenie pokazują
współśrodkowe okręgi
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Rysunek 3.23. Oznaczone miejsce
wyróżnione jest „łezką”
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Niezależnie od tego, czy długość trasy liczona jest w kilometrach, czy w metrach, otrzymasz wskazówki: jak się poruszać, jaki dystans i czas dzielą Cię od
celu (rysunek 3.26).

Rysunek 3.25. Wyznaczona została
trasa z bieżącej lokalizacji do miejsca
oznaczonego na mapie

Oprogramowanie

Program wyznaczył drogę z miejsca, w którym aktualnie się znajdujesz, do
punktu oznaczonego na mapie (rysunek 3.25). Dotknij odsyłacz Rozpocznij
nawigację.

Rysunek 3.26. Przy dobrym oświetleniu tło nawigacji jest jasne. Małe
niebieskie kółka wskazują drogę, Duże
kółko z niebieską strzałką wskazuje
położenie urządzenia mobilnego
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