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1. Bevezetés
Napjainkban egyre nagyobb városok, létesítmények épülnek. Az ezekben való tájékozódáshoz
már kevés a helyismeretünk, ezért navigációs eszközöket hoztunk létre, melyek megkönnyítik
mindennapjainkat. Elődeink még térképpel és iránytűvel jutottak el a kívánt célba. Korunkban
már műholdas navigációs rendszerek segítik a helymeghatározást és a világ bármely pontjáról
képes a telefonunk egy térképet megjeleníteni. Az úticél megválasztása után optimális útvonalat
tervez nekünk, melyben az aktuális forgalmi adatokat is számításba veszi. Ezen
hangutasításokkal és grafikus információkkal is végigvezet.
Habár a GPS alapú navigáció egy kiforrott technika kültéri használat esetén, zárt térben sokat
veszít a pontosságából és használhatatlanná válik. Egyelőre nem létezik olyan megbízható,
általánosan elterjedt megoldás erre, mint a szabadban használt GPS. Mára pedig a hatalmas
komplexumok miatt szükség van beltéri navigációra. Nagy segítség lenne ez a látássérült
emberek életében, akiknek helyzetük miatt egy ilyen rendszerrel szemben más elvárásaik is
vannak. Ahhoz, hogy számukra is használható legyen, természetesen a grafikus felhasználói
felület nem elegendő, hanem hang alapúan is át kell adni a képernyőn megjelenített
lehetőségeket. Illetve sokkal több információt kell átadni a környezetről egy látássérült
személynek.
Ezen szempontok mellett figyelembe kell vennünk a majdani rendszer üzemeltetői és a
felhasználók által támasztott általánosabb igényeket is. Tehát meg kell felelnie a
következőknek:


minél költséghatékonyabb legyen



egyszerű legyen a rendszer telepítése



lehető legkevesebb karbantartást igényeljen



képes legyen offline üzemmódban is navigálni

Ezt a problémát már a Bay Zoltán intézetben is felismerték, ahol egy külön projekt keretében
foglalkoznak a témával. Erre a fingerprinting, háromszögelés, lépés detektálás technikák
ötvözését találták a legalkalmasabbnak jelenleg. A fingerprinting alkalmazásához, olyan
adatokat kell gyűjteni, melyek:


telefonnal is mérhetők, kiegészítő nélkül



időben állandók



minél egyedibbek legyenek egy adott pontra
1
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Ebből a projektből az én feladatom volt az adatok begyűjtésére megoldást találni. Olyan
alkalmazást kellett terveznem és implementálnom, mellyel nagyméretű épületek feltérképezése
is gyorsan és egyszerűen kivitelezhető. Illetve gondoskodnom kellett a mérések tárolásáról és
hozzáféréséről megfelelően strukturálva.
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2. Helymeghatározási technikák
Mára a navigációs rendszerek használata mindennapjaink része, gyakran támaszkodunk rájuk.
Céljuk

bár

ugyanaz,

megvalósításuk

különböző

lehet.

Több

módszer

létezik

helyzetmeghatározáshoz, mindegyiknek van előnye és hátránya is.

2.1. Háromszögelés
A háromszögelés módszerével kiszámítható egy ismeretlen pont helyzete három ismert pont
segítségével, ha tudjuk a meghatározandó ponttól mért távolságokat. Két dimenzió esetén, ha
van egy P1 pontunk és a közte és a keresett pont közötti távolság X1, akkor még csak azt
mondhatjuk meg, hogy a keresett pont az X1 sugarú és P1 középpontú körvonalon helyezkedik
el. Egy második P2 pont esetén már az egymást metsző körök két lehetséges pontot határoznak
meg. Harmadik P3 pont körvonala pedig egyre szűkíti a keresett pont helyzetét.

1. ábra - Háromszögelés szemléltetve

A továbbiakban felsorolt technológiák ezzel a módszerrel számítják ki az ismeretlen pozíciót.

2.1.1. Global Positioning System (GPS)
A Global Positioning System (GPS) fejlesztői az Amerikai Egyesült Államok Védelmi
Minisztériuma volt. Katonai alkalmazásra tervezték, de mára világszerte használatos. Ez a
rendszer föld körül keringő szatelliteket használ. A vevő ezen szatellitetek által sugárzott
rádiójelet veszi, mely tartalmazza a küldés idejét. Ebből és a pillanatnyi időből kiszámítható a
jel utazásának ideje, amiből pedig a fénysebességgel való szorzás után megkapjuk a távolságot.
Mivel három dimenzióról beszélünk, így legalább négy távolság értékre van szükségünk a
helymeghatározáshoz.
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2. ábra – Helyzetmeghatározás két és háromdimenziós térben [3]

A rendszer nagy előnye, hogy ingyenesen használató. Annak ellenére, hogy pontosságát sok
tényező befolyásolhatja, mint például a jel torzulása az ionszférában, az interferencia, a
tükröződés miatti hosszabb utazási idő, a pontatlan órajel, de kültéri használat esetén általában
elérik a 4.9 méteres pontosságot. [14] Ez a szabadban elegendő, viszont sok helyen az
árnyékolás miatt nem is jut be az épületbe a jel, vagy annyira pontatlan, hogy használhatatlanná
válik beltéri navigációhoz.

2.1.2. Ultra Wideband
Az Amerikai Szövetségi Távközlési Bizottság definíciója szerint az UWB rádiójel az a
frekvencia spektrum, mely elfoglalja a középső vivőfrekvencia 20%-át, vagy nagyobb a
sávszélessége, mint 500 MHz. A GPS-hez hasonlóan itt is a jel megérkezésének idő
differenciálját használjuk a forrástól való távolságunk számításához. [2] Legalább három ismert
helyzetű adóra van szükségünk. Ezután akár 10 centiméter pontossággal meghatározható a
pozíció. Jól használható belső terekben is, mivel pontos, effektíven áthatol falakon,
akadályokon, nem lép interferenciába meglévő rádiófrekvenciás rendszerekkel. Hátránya, hogy
a szükséges felszerelések ára magas és nem tartozik a telefonok alapfelszereltségébe. A
telepítési és karbantartási költségek sem elhanyagolhatóak. Amennyiben hálózati forrásról
üzemelnek az adók, úgy el kell vezetni mindegyikhez a tápellátást. Hordozható áramforrást
használata esetén pedig a karbantartás, elemcsere, töltés okoz nehézséget.

2.1.3. WiFi (IEEE 802.11mc)
Az IEEE 802.11mc szabványt implementáló WiFi AP-knak szükséges hardveres támogatást
nyújtani a belső helymeghatározáshoz. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen szabványra épülő,
bekonfigurált hálózat egyben egy navigációs rendszer is. Természetesen ahhoz, hogy ezt valaki
használja, a vevőnek is képesnek kell lennie kezelni a szabványt.
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2.2. Fingerprinting
A fingerprinting-gel való helymeghatározás esetén nincs szükség ismert pozíciókra és a tőlük
való távolságra. Ennek a módszernek a lényege, hogy a tér pontjaihoz minél egyedibb időben
állandó értéket, vagy értékeket rendeljünk. Erre alkalmasak lehetnek a következők:


WiFi jelerősség



Beacon jelerősség



mágneses térerősség



mobilhálózat térerősség

Ezen adatok és a pillanatnyilag mért értékek segítségével pedig megbecsüli a helyzetünket.
Többféle algoritmus használható a pozíciónk becslésére:


k-Nearest Neighbor (kNN)



neurális háló



Support Vector Machine

Előnye, hogy viszonylag egyszerű az implementálása és költséghatékony a rendszer telepítése,
mivel WiFi hálózat a legtöbb helyen már van. Hátránya viszont, hogy a területről be kell
gyűjteni a szükséges adatokat, ami akár napokig is eltarthat. Pontossága erősen függ a mért
adatok minőségétől, mennyiségétől és a vevők, szenzorok típusától, viszont átlagosan két
méteres pontosság is elérhető vele. Más módszerekkel kombinálva pontosabb és megbízhatóbb
lehet. [1]

2.3. Lépés detektálás
Lépés detektálásra a legelterjedtebb eljárás a gyorsulás szenzor adatainak vizsgálata.
Különböző algoritmusok léteznek erre, melyek az adatokból próbálják érzékelni, hogy mikor
történt egy lépés. Ezen felül a lépés hossza is megbecsülhető. Segítségével megmondható lenne,
hogy hány métert mozdult a személy, illetve iránytűvel kombinálva azt is, hogy milyen irányba.
Ennek a módszernek a hátránya, hogy minden lépés hibája összeadódik, így a végeredmény
nagyon pontatlan is lehet. Ezért magában alkalmatlan pontos helymeghatározásra, navigációra,
viszont egy másik módszer hibáit kiküszöbölheti, pontosabbá téve azt.
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2.4. Választott
Az Infostructure könyvtár a fingerprintig módszert implementálja lépés detektálással
támogatva. A fingerprinting alkalmazásához k-Nearest Neighbor keresést alkalmaz a mágneses
és WiFi térerősségeken.

3. ábra – Fingerprinting modul [1]

Illetve a lépés detektálás a gyorsulás vertikális komponensén alapszik. Többféle algoritmus
létezik ezen adatok feldolgozására. A könyvtár által használt Madgwick az egyik
legegyszerűbb, leggyorsabb de mégis elegendően megbízható algoritmus.

4. ábra – Helymeghatározó algoritmus [1]
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3. Rendszertervezés
A helymeghatározás a fingerprinting módszerén alapszik. Melynek az a lényege, hogy a tér
egyes pontjaihoz egyedi adatokat rendelünk. Majd egy algoritmus segítségével összevetjük
ezeket a pillanatnyilag mért adatokkal, így egy becsült pozíciót kapunk.
Az én feladatom lesz ehhez az adatgyűjtéshez szoftveres támogatást nyújtani. Az adatgyűjtő
kliens célja a telepítés gyorsítása és egy bizonyos szinten koordinálása is. Gondolni kell arra az
eshetőségre, hogy ha többen mérnek fel egy nagy komplexumot, ilyenkor a mérés több napig
is tarhat és a mérő felhasználókat koordinálni kell. Mivel a navigációs alkalmazás majd mobil
eszközön fog futni, így érdemes ennél a platformnál maradni. Minden szükséges szenzor
megtalálható általában az alsó kategóriás telefonokban is. Mivel a legtöbb ember rendelkezik
legalább egy készülékkel, így nem kell pénzt fordítaniuk a hardverre. Ezen felül készítenem
kell egy webszolgáltatást, ami elérhetővé teszi az épületeket leíró állományokat, tárolja és
hozzáférést biztosít a mérésekhez.

3.1. A mérés menete
A mérés menetének hatékonynak kell lennie és amennyire megoldható pontos értékeket
kapjunk az adott pontról a térben. Ebből adódik az első probléma. Hogyan mondjuk meg, hogy
az adott mérés az épület melyik pontjához tartozik? Egy létező beltéri lokalizációs megoldást
nem használhatunk, mert sokkal költségesebbé tenné telepítést, illetve paradoxon lenne.
Kijelölhetnénk manuálisan egy térképen az adott pontot minden mérés előtt, vagy után. Ezzel
az a probléma, hogy nagyon időigényes, illetve felhasználói szempontból kényelmetlen a
használata. Egy köztes megoldást választottam, ami meggyorsítja, kényelmesebbé teszi a
használatot és anyagi vonatkozása sincs.
A felhasználónak először ki kell választania két pontot a telefonon megjelenített térképen. Egy
induló- és egy végpontot. Ez a két pont determinál egy szakaszt, melyen a lehető
legpontosabban végig kell sétálni úgy, hogy:
1. A kiindulási pontban mérünk egyet.
2. Lépünk egyet (lehetőleg ugyanakkorákat).
3. Itt ismét mérünk egyet.
4. A 2. 3. pontot ismételve haladunk tovább és a végpontban is mérünk a menetirányunkat
megtartva.
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5. Megfordulunk a kezdőpont felé, ezt jelezzük az szoftvernek, majd végrehajtunk egy
mérést.
6. Folytatjuk a mérést a kezdőpontig vissza az eddigi módon.
7. Végül a kezdőpontban is mérünk egy utolsót, az addigi menetirányunkat megtartva.
A program a fordulás jelzése miatt képes tárolni az értékeket külön, oda- és visszafelé
csoportosítva. Ezután felosztja a kijelölt szakaszt a végpont felé haladva mért adatok
darabszámával és a kiindulóponttól kezdve összepárosítja a méréseket a pontokkal. Ezután
megismétli a másik irányba is. Ha a lépések hossza megközelítőleg egyezik, akkor a lépések
száma is meg fog egyezni irányonként, így a pontok is fedésben lesznek.

5. ábra – Mérések fedésének szemléltetése

Ezzel elértük azt, hogy egy pontban két irányban is legyen mérésünk anélkül, hogy minden
mérési helyen megfordulnánk, így időt takarítunk meg. A navigációs szoftver a beépített iránytű
segítségével felismeri orientációnkat, így helymeghatározáskor az ahhoz közelebbi értékeket
vizsgálhatja. Ezzel a megoldással csökkenteni lehet a testünk árnyékoló hatása miatt fellépő
mérési hibát.

3.2. Épület alaprajza
Ahhoz, hogy megjeleníthessük az épület alaprajzát az alkalmazásban, szükségünk van a gép
által feldolgozható formátumú alaprajzra. Ilyen például JSON vagy XML. Ezen kívül egy leíró
struktúrára is szükség van. Ami lehet egyedi, vagy valamilyen elterjedtebb „szabvány”. A saját
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struktúra problémája, hogy nem létezik olyan grafikus rajzprogram, ami támogatja. Így
érdemesebb egy már létezőt használni, amelyhez nem kell saját rajzprogramot készíteni.
Az OpenStreetMap (OSM) egy szabadon szerkeszthető és felhasználható térkép, melyet a
közösség rajzol meg. Az általuk kifejlesztett OSM fájl formátum XML alapú. A „szabvány”
rengeteg lehetőséget ad a fejlesztők kezébe és támogatja a beltéri térképek készítését. Tag-eket
használ, melyek segítségével információt rendelhetünk a rajzolt vonalakhoz (melyik ajtó, fal,
lépcső, stb.). Szükség esetén akár saját tag-ekkel is bővíthetjük. A közössége is széleskörű, sok
projekt elérhető hozzá, köztük az alaprajz készítő programok is, mint például a JOSM.
Tehát ezekre az OSM fájlokra lesz szüksége a programnak. A telefonra másolását
természetesen manuális módon is megoldhatjuk egy USB kábel segítségével, de ez nem lenne
praktikus. Egy központi szerveren érdemesebb tárolni, ahonnan HTTP protokollon keresztül a
telefonok elérhetik ezeket és letölthetik. Ezeket az állományokat érdemes egy cache mappában
eltárolni, hogy ne terheljük a szervert minden térképválasztásnál, illetve így internet kapcsolat
nélkül is elérhetők lesznek a már megnyitott térképek. Figyelnünk kell még arra is, hogy ezek
a térkép fájlok változhatnak főleg fejlesztés közben, kimarad egy tag, vagy valami rosszul lesz
megrajzolva. Ennek a kezelését többféleképpen megoldhatnánk. Rendelhetnénk például
minden állományhoz egy verziószámot, amit összehasonlítunk, esetleg dátumot, vagy
használhatunk ellenőrző összeget. A frissítés detektálásához mindegyik jó megoldás lehet.
Azért az ellenőrző összeget választottam, mert az a lokális másolat sérülése, változása esetén
se fog egyezni, így ekkor is letölti az állományt ismét. Tehát térkép feltöltésekor ki kell
számolni és letárolni az ellenőrző összeget. Az állományok listáját érdemes lekérni minden
térképválasztás előtt, hogy minden alkalommal a legfrissebbet lássák a felhasználók. Ekkor az
ellenőrző összegeket is továbbítva ellenőrizhetjük a már gyorsítótárazott fájlok integritását.

9

Adatgyűjtés beltéri navigációhoz - Rendszertervezés

6. ábra – Fájlok integritásának ellenőrzése kliens oldalon

3.3. Mérések tárolása
A méréseket menteni kell. Ehhez érdemes központi szervert használni a tárolásra. Ez
megkönnyíti az adatok karbantartását, összegyűjtését. Szerver oldalon fájlok helyett adatbázist
választottam a tárolás formájának, hiszen strukturáltsága, kialakítása miatt egyszerűbb szűrni,
lekérdezéseket futtatni rajta. Mérés közben is követelmény az offline működés, ehhez
megoldhatóvá kell tennünk adataink ideiglenes mentését a telefon tárhelyére. Majd internet
elérés esetén, feltöltjük őket a szerverre, ezután pedig töröljük az átmenetileg tárolt
állományokat. Lehetne kliens oldalon is adatbázisban tárolni. Ennek azonban az a hátránya,
hogy bonyolultabb a használata és probléma esetén a hibakeresés is nehézkesebb, mint egy
egyszerű szöveges állományban. Azért döntöttem az XML mellett, mert az OSM fájlnak is az
a formátuma, ezáltal konzisztensebb marad a projekt.
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7. ábra – Mérés tárolása

3.4. Csoportos mérés
Nagyobb komplexumoknál előfordulhat, hogy az adatok gyűjtését időigényessége miatt nem
egy emberre bízzák. Ilyenkor az emberek koordinálására van szükség a feladat hatásfokának
javítása érdekében. Minél tovább tart az épület/épületek teljes feltérképezése, annál
valószínűbb, hogy elfelejtik, ki melyik részt mérte már le, ilyenkor vagy össze kell gyűlniük és
megbeszélniük, esetleg valahol vezetniük a lefedett területet, vagy lemérnek egy területet
többször is. Ez önmagában nem lenne probléma, hiszen minél több az adat, annál pontosabb
lehet a helymeghatározás. Egy ponton túl viszont már fölöslegessé válnak a további mérések.
Például egy egyetem teljes feltérképezése akár napokig is eltarthat.
A koordináció automatizálása szükséges lenne azért, hogy a rendszer telepítése még egyszerűbb
legyen. Mivel a mért adatainkat tároljuk, letölthetők és a kliensen megjeleníthetők. Így
láthatjuk, hogy hol történt már mérés, milyen a lefedettség. Még produktívabbá válhatna a
feladatmegoldás, ha élőben is frissülnének az adatok. Tehát, ha valaki elvégzett egy mérést, ami
sikeresen be is került az adatbázisba, akkor értesíteni kell minden olyan készüléket, amelyhez
az új adathoz tartozó épület alaprajz van megnyitva.
Összefoglalva, tudnunk kell szerver oldalról adatot küldeni a kliensnek és csoportokban kezelni
azokat, attól függően melyik térkép van megnyitva.
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8. ábra – Mérési adatok letöltése és szinkronizációjának szekvencia diagramja
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4. Mobil alkalmazás tervezése
A projekt keretében az én feladatom volt a beltéri helymeghatározó rendszernek a hátterét
biztosítani. Az adatok gyűjtéséhez szükség lesz valamilyen programra, hogy az egyes
épületekért felelős „karbantartók” egyszerűen lemérhessék az adott létesítményt. Erre saját
készítésű hardvert, esetleg önjáró robotot is lehetne készíteni. Mivel ez a navigációs alkalmazás
telefonon fog futni, így érdemes lenne a mérést is azzal végezni, hisz a szükséges szenzorok
benne vannak.
Ennek a programnak az első lépése a tervezés lesz. Első lépésként össze kellett szednem a
szoftverrel szemben támasztott követelményeket.

4.1. Követelmények


A felhasználói felület, legyen egyszerű és könnyen kezelhető



Az épületeket leíró állományokat egy központi szerverről töltse le és tárolja, hogy
offline üzemmódban is megnyitható legyen



Az OSM térkép fájlt ki kell tudni rajzolnia, lehessen kicsinyíteni, nagyítani, forgatni



A térképen két pontot ki tudjak választani



A mérések központi tárolását meg kell oldani, de internet kapcsolat nélkül is tudjon
üzemelni



Az Árvai László által készített Infostructure nevű könyvtár C#-ban van írva. Ez egy
robusztus, könnyen kezelhető könyvtár, ezért a C#-ot választottam programozási
nyelvként.

4.2. Technológia és könyvtárak választása
Az Infostructure könyvtár miatt a programozási nyelvként a C#-ot választottam. Erre kellett
egy megfelelő platformot keresnem, aminek a Xamarin megfelelt. Előnye, hogy cross-platfrom,
azaz több platformon is lefordítható lehet az általam írt alkalmazás. Android, iOS és Mac
rendszereket is támogat.
Ezután még meg kellett oldanom, hogy a térképet valahogy ki lehessen rajzolni. Ehhez a
SkiaSharp nevű könyvtárat választottam, mely használható a Xamarin által támogatott összes
platformján és egyszerűen lehet vele alapvető kétdimenziós grafikát létrehozni.
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4.2.1. Infostructure
Az Árvai László által készített Infostructure nevű könyvtárnak három fő feladata van:
1. Az OSM leíró fájlok sok lehetőséget adnak a felhasználói kezébe. Rugalmas, melyből
adódóan, nem olyan egyszerűek fel parse-olni. Ezt a könyvtár megoldja nekünk,
szintekre bontva, sőt keresést és rendezést is biztosít a node-ok között.
2. Útvonalakat tud tervezni két pont között és ezeket emberek számára értelmezhető
parancsokra bontja, mint például: menjen előre x métert, forduljon balra, lépcső
következik és a többi.
3. Végül, de nem utolsósorban a számára elérhető már lemért adatokból és pillanatnyilag
mért adatokból meghatározza a pozícióinkat.
Saját bináris fájlformátummal is rendelkezik, ami a betöltött épületet és méréseket együtt
lementi egy fájlba a hordozhatóság kedvéért.
A fent említett funkciók közül nekem csak az elsőre lesz szükségem, az alkalmazás
lefejlesztéséhez. Mivel ez csak az adatgyűjtő program, itt nem lesz se útvonaltervezés, se
helymeghatározás.

4.2.2. Xamarin
A Xamarin egy Microsoft kezében lévő cég, melyet 2011-ben alapítottak a Mono (4.2.5)
készítői. Platformjuk segítségével C#-ban. A .NET keretrendszert használva fejleszthetünk
Android-ra, iOS-re, Windows Phone-ra és Mac-re alkalmazást.

4.2.3. Xamarin felépítése Androidon
Az Android applikációk alapból az Dalvik Virtual Machine-n futnak. Ezen a virtuális gépen
Dalvik Byte Code fut amit Java program kódból készít a DEX fordító. Ezzel sajnos még nem
futtathatjuk a .NET-es alkalmazásunkat. Ezt a Xamarin a következő módon oldja meg:
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9. ábra – Xamarin arhitekrúrája [4]

Az Android rendszer támogatja a natív fejlesztést. Ennek segítségével futtatható a Linux
Kernel-en egy Mono futtatási környezetet, melyen már képes a .NET alkalmazásunk futni. A
Java Native Interface-en keresztül pedig elérhető a rendszer által nyújtott bármelyik lehetőség.
Ezekre binding osztályokat írtak, így mi már egyszerű C#-os hívásokkal érhetjük el őket.
Ebből még elő kell állítania egy apk (ami lényegében csak egy zip) állományt, aminek ugyan
úgy az Android által definiált struktúrát kell követnie. Legenerál egy indító Activityt, ami
tartalmazza a szükséges kódot a Mono runtime indításához és betölti az általunk írt dll-eket. [4]

4.2.4. Xamarin.Forms
A Xamarin Forms a Xamarin által nyújtott cross-platform megoldás a grafikus felület
definiálására. Leírónyelvként az XAML-t használják, amely egy XML alapú nyelv a Microsofttól. Előnye, hogy nem csak azt mondhatjuk meg, hogy egy gombot szeretnék, hanem bármelyik
property-jét beállíthatom ebben a fájlban, szín, szöveg, méret stb. Illetve, hogy a GUI kinézetét
leíró parancsok és a felületet vezérlő kód külön fájlba kerül, így átláthatóbb lesz a projektünk.

Így jelenik meg a Visual Studio Solution Explorer-ben, össze is csoportosítja a kódunkat és a
leíróinkat. Ezeket a fájlokat a Xamarin fordítási időben feldolgozza és egy partial osztályt
generál nekünk, így könnyen elérhetjük a UI elemet egy egyszerű változón keresztül.
1. <Picker x:Name="pMapFile" VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="FillAndExpand"
SelectedIndexChanged="OnBuildingPickerValueChanged"/>
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Például ennek az XML elemnek a generált kódját megtekinthetjük az obj mappánkon belül a
VUK.MeasureApp.View.MapPage.xaml.g.cs nevű fájlban:
1. namespace VUK.MeasureApp.View {
2.
[global::Xamarin.Forms.Xaml.XamlFilePathAttribute("B:\\Bay\\vuk-measureapp\\vuk-measure-app\\View\\MapPage.xaml")]
3.
public partial class MapPage : global::Xamarin.Forms.ContentPage {
4.
/*...Egyeb kod...*/
5.
[global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("Xamarin.Forms.Build
.Tasks.XamlG", "0.0.0.0")]
6.
private global::Xamarin.Forms.Picker pMapFile;
7.
/*...Egyeb kod...*/
8.
private void InitializeComponent() {
9.
/*...Egyeb kod...*/
10.
pMapFile = global::Xamarin.Forms.NameScopeExtensions.FindByName<global::
Xamarin.Forms.Picker>(this, "pMapFile");
11.
/*...Egyeb kod...*/
12.
}
13.
}
14. }

Ellentétben például ha Java nyelven fejlesztünk Android-ra ott ilyen lehetőségünk nincs,
nekünk kell manuálisan megcsinálni, a függvényhívást és cast-olást ezután érhetjük csak el.
(Valószínűleg a nyelv adottságai miatt alakult így, mivel a Java-ban nincs lehetőség partial
osztályra.)

4.2.5. Mono
A Mono egy nyílt forráskódú .NET Keretrendszerrel kompatibilis keretrendszer, mely
tartalmaz egy cross-platform C# fordítót és egy Common Language Runtime-ot. A Mono által
fordított programok bájt kódban vannak tárolva, ez teszi őket hordozhatóvá a különböző
operációs rendszereken és architektúrákon. Ezt a bájt kódot fogja értelmezni futás időben a
futtató környezete (CLR) és alakítja át a processzor számára is értelmezhető bináris kódra.

4.2.6. SkiaSharp
Skia Graphics könyvtár egy kétdimenziós grafikai könyvtár, ami különböző szoftver és
hardware platformon is fut. Grafikus motorként szolgál a Google Chrome-ban, Chrome OSben, Android-ban, Mozilla Firefox-ban, Firefox OS-ben és sok egyéb termékben. A Skia
projektet a Google szponzorálja és kezeli, viszont BSD licenc alatt bárkinek elérhető,
használható. A fő komponenseket a Skia fejlesztői csapat készíti, bárkitől szívesen fogadnak
segítséget. [7]
A SkiSharp pedig az ezen alapuló cross-platform API .NET platformokhoz. A projekt a Mono
indította és tartja karban de a Skia-hoz hasonlóan ez is open-source.
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A könyvtár egy vásznat (canvas) definiál, melyet platformtól függően létre kell hoznunk.
Android esetén ezt egy szokásos view-ba csomagolta bele, melyet hozzá kell adnunk az XAMLünkhöz. Ezután már könnyen rajzolhatunk vonalakat, köröket, téglalapokat, képeket egy-egy
metódus hívással.

4.2.7. ASP.NET Core SignalR
A SignalR könyvtár elsőnek ASP.NET keretrendszerhez készült el, majd ezt kicsit átalakítva
portolták ASP.NET Core-hoz is.
Az ASP.NET Core SignalR egy open-source könyvtár, ami leegyszerűsíti a valós idejű
kommunikációt a kliensünk és szerverünk között. Lehetőségünk van vele szerver oldalról valós
idejű tartalmat küldeni a kliensünknek. Alkalmazási területe széleskörű. Használható olyan
app-oknál, melyeknek sűrű frissítésre van szükségük szerver oldalról, például játékok, chat-ek,
aukciók, térképek, megfigyelő alkalmazások és még sok más.
A SignalR lehetőséget nyújt nekünk szerverről kliens felé RPC-t (Remote Procedure Call)
kezdeményezni. Elrejti a hívás tényleges megvalósítását, számunkra a kliensek már egyszerű
C# objektumként jelennek hívható metódusokkal. Bizonyos szintig csoportok készítését,
kliensek csoportokhoz rendelését is támogatja.
Különböző átviteli technikákat is támogat a valós idejű kommunikáció felépítésére:


WebSocket



Server-Sent Events



Long Polling

Ezek közül automatikusan választ attól függően, hogy mire képes a szerver, illetve a kliens.
Hub-okat használ a kommunikációra kliens és szerver között. A hub lényegében egy magas
absztrakciós szinttel rendelkező csővezeték (pipeline), ami egy interfészt nyújt, hogy egymás
metódusait hívhassák kényelmesen. Képes kezelni erősen típusos paramétereket is, melyek
szerializációjáról és deszerializációjáról is gondoskodik. Az adatok átvitelére két protokoll
közül válaszhatunk. Az egyik egy JSON alapú a másik egy bináris protokoll, mely a
MessagePack-on alapul. A MeassagePack előnye, hogy kisebb adatforgalmat generál, viszont
a JSON ember által is könnyen olvasható, ami hibakeresés közben hasznos. [8]
Ennek a könyvtárnak a felépítéséből látható, hogy valószínűleg fő célcsoportja a web
alkalmazások. Én azonban mobil alkalmazásba fogom ágyazni, mivel egyszerűbb és
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Adatgyűjtés beltéri navigációhoz - Mobil alkalmazás tervezése
kényelmesebb lesz a klienseknek frissítéseket küldeni az új mérésekről. Erre is lehetőségünk
van, a JavaScript kliens mellett egy .NET klienst is fejlesztettek.
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5. Mobil alkalmazás implementálása
A Xamarin által támogatott IDE a fejlesztéshez a Visual Studio, mely mellé még fel kell
telepíteni a Xamarin Studio kiegészítőt. De 2016-ban a Microsoft felvásárolta a Xamarint, azóta
a Visual Studio telepítőjében csak ki kell választanunk és telepítés után már használhatjuk is.
A Xamarin Studio kiegészíti a szokásos Visual Studio lehetőségeit Androidra való fordítással,
Xamarin-os template projektekkel, illetve támogatja a Xamarin Forms-ok előnézetét.

10. ábra – Visual Studio XAML előnézet ablaka

Ami persze nem tökéletes, de meggyorsítja a felületek elkészítését és a hibák keresését.

5.1. Projekt struktúra
A Xamarin is a Microsoft Build Engine-t (MSBuild) használja és integrálta magát, így a projekt
felépítésekor annak szabályait be kell tartanunk. Egy projekt „root”-ja egy solution-nak felel
meg, ezen belül hozhatunk létre különböző projekteket, ezzel felbontjuk a problémánkat
különböző részekre, melytől áttekinthetőbbé válik. A Xamarin három főbb projektet generál
nekünk ehhez az App1 nevű példához, aminek a követése ajánlott.

11. ábra – Alap projekt struktúra
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5.1.1. Kódmegosztási stratégiák
Az App1 nevű példa projektünk a cross-platform kódrészletek tárolására jött létre. Például az
XAML nézetek, modell osztályok, illetve olyan szolgáltatások, melyek nem tartalmaznak
platform specifikus kódot. Ennek a kódmegosztási módját új projekt készítésekor
kiválaszthatjuk. A következő lehetőségeink vannak:


.NET Standard könyvtár: A .NET Standard szabványosítja, hogy az implementációnak
milyen .NET API lehetőségekkel kell rendelkeznie. Ezzel próbálja egységesebbé tenni
a .NET ökoszisztémát. [12] A .NET Standard projektek olyan kódot tartalmazhatnak,
melyet újra hasznosíthatunk különböző platformokon és verziótól függően a .NET API
nagy része elérhető. 1.0-tól 1.6-ig implementálja az API tetemes részét, míg a 2.0 adja
a legjobb lefedést a .NET BLC-hez, illetve a Xamarin által nyújtott lehetőségekhez.
Fordítás után a projekt kimenete egy dll lesz.[11]



Shared Project: Itt nem jön létre külön dll. A kód ilyen esetben a ráreferáló projekt
részévé válik. Ekkor viszont a platform specifikus részek szétválasztásáról a
programozónak kell gondoskodnia az #if fordító direktíva segítségével. Ezek mellett a
tartalmazott erőforrás állományok (képek, nyelvi és konfigurációs fájlok) is elérhetővé
válnak a projekt számára.

Régebben lehetőségünk volt még Portable Class Library használatára, de ez mára már
elavultnak számít. Helyette a .NET Standard használata javasolt.

5.1.2. Android projekt
Az App1.Android nevű példa projekt jelképezi az Android alkalmazásunkat. Fordítás után
ebből egy apk jön létre. Ide tehetjük minden Android rendszer specifikus kódunkat, amelyekhez
a Xamarin egy C#-on keresztül elérést biztosítót. Nem áll rendelkezésünkre viszont crossplatform megoldás, például a szenzorok használata.
Ezen felül lehetőségünk van még Android Bindings Library létrehozására, mely automatikusan
létrehozza a szükséges C# wapper-eket az általunk szolgáltatott JAR fájlból. Ezzel
megkönnyítve munkánkat, hiszen rengeteg harmadik féltől származó könyvtár létezik Androidhoz. Ezek viszont mind Java-ban íródtak. Akár AAR állományokat is használhatunk és olyan
könyvtárakat is, amelyeknek native függőségei is vannak, ezeket is lekezeli nekünk.
A lehetőségek ismeretében úgy véltem, két külön projektbe kell szerveznem a kódomat. Az
egyik kizárólag az Infostructure által előkészített térkép megjelenítésével foglalkozik és a
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gesztusok kezelésével, mint nagyítás, kicsinyítés, sétálandó útvonal kiválasztása. Ezt a
könyvtárat MapRenderer-nek neveztem el, a továbbiakban így hivatkozom rá. A másik az
Android alkalmazás projektje, ebbe kerültek az UI-kat leíró és vezérlő, mérés logikáját irányító,
hálózati kommunikációkat lebonyolító kód részletek. Ez pedig a Measurement Tool nevet
kapta, mint az alkalmazás. A kód könyvtárakba szervezése segít abban, hogy átláthatóbb legyen
a projekt. Illetve, ha a tényleges navigációs alkalmazásban is szükség lenne rá, akkor könnyen
újrahasznosítható. A rajzolás alapjául szolgáló SkiaSharp könyvtár cross-platform, így iOS-en
is használható lenne egy kis átalakítás után, egyelőre azonban a cél platform az Android.

5.2. MapRenderer könyvtár
A könyvtár elkészítésére egy Android Class Library projekt template-et használok, mivel csak
Android platformra fejlesztem. Jelenleg még tartalmaz olyan kódot, ami nem futna iOS-en, de
ha a jövőben több rendszert is támogatni kellene, akkor lesz érdemes áttérni .NET Standard
projektre.

5.2.1. View
Az Android platform úgynevezett View-okat definiál, melyek lefednek minden grafikus elemet.
Minden mezőnek, gombnak, szövegnek, layout-nak az ősosztálya. Ha önállóan kellene
megírnom az alapoktól való rajzolást, akkor ezt az osztályt kellene leszármaztatnom. Erre nincs
szükség, mivel ezt a SkiaSharp könyvtár már megtette helyettem és létrehozott egy
SKCanvasView nevű osztályt, ami már implementálta az alapvető lehetőségeket, hogy egyszerű
kétdimenziós alakzatokat rajzolhassak.
Ennek a használatához egy VUKMapView nevű osztályt hoztam létre, ami az SKCanvasView
leszármazottja. Ezzel létrehoztam egy saját View-t, ami megkönnyíti a könyvtár használatát
mások számára. Ugyanúgy lehet használni XAML leíró fájlban, mint bármelyik másik elemet.
1. public class VUKMapView : SkiaSharp.Views.Forms.SKCanvasView
2. {
3.
private static string backgroundID = "VUK.Xamarin.MapRenderer.EmbeddedResources.
background.bmp";
4.
5.
#region - Prop 6.
public SKBitmap Background { get; private set; }
7.
public MapRenderer MapRenderer { get; private set; }
8.
public TouchEffect TouchEffect { get; private set; }
9.
#endregion
10.
11.
public VUKMapView() : base()
12.
{
13.
MapRenderer = new MapRenderer(this);
14.
TouchEffect = new TouchEffect
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

{
Capture = true
};
TouchEffect.TouchAction += OnTouch;
this.Effects.Add(TouchEffect);
Assembly assembly = GetType().GetTypeInfo().Assembly;
using (Stream stream = assembly.GetManifestResourceStream(backgroundID))
using (SKManagedStream skStream = new SKManagedStream(stream))
{
Background = SKBitmap.Decode(skStream);
}
}
public bool Visible
{
get { return this.IsVisible; }
set { this.IsVisible = value; }
}

private void OnTouch(object sender, TouchActionEventArgs args)
{
TouchControll.Instance.TouchEventHandler((SkiaSharp.Views.Forms.SKCanvasView
)this, sender, args);
38.
}
39.
40.
protected override void OnPaintSurface(SkiaSharp.Views.Forms.SKPaintSurfaceEvent
Args e)
41.
{
42.
base.OnPaintSurface(e);
43.
44.
SKImageInfo info = e.Info;
45.
SKSurface surface = e.Surface;
46.
SKCanvas canvas = surface.Canvas;
47.
48.
canvas.Clear();
49.
50.
canvas.SetMatrix(Camera.Instance.ViewMatrix);
51.
52.
MapRenderer.Render(canvas, info);
53.
}
54. }

Az OnPaintSurface metódus felülírásával tudom vezérelni, hogy mit rajzoljon ki a „vászonra”.
Két fő osztályt tartalmaz. A TouchEffect elnevezésű property, a gesztusok felismeréséért
felelős, a MapRenderer nevű pedig a tényleges rajzolásért, illetve az Infostructure könyvtár
felhasználásával az épületeket leíró fájl beolvasásáért.

5.2.2. MapRenderer osztály
A MapRenderer osztály fogja össze azokat a „komponenseket”, amelyek felelősek a térkép
kirajzolásának egyes részeiért. Ezen keresztül érhetjük el és konfigurálhatjuk őket. Mindegyik
ilyen „komponens” a Renderer nevű osztály leszármazottja, ami a kezeli az engedélyezését,
letiltását, vagyis azt, hogy kirajzolja-e az adott térkép részletet. Ezen kívül tartalmaz egy
absztrakt RenderComponent metódust, amit minden leszármazottnak felül kell írnia a rajzolást
leíró kóddal.
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Az első lépés a könyvtár használatához a térkép fájl betöltése a MapRenderer ChangeMap nevű
metóduson keresztül. Ami paraméterül egy FileInfo-t kap, majd továbbítja a hívást az InitFile
metódusnak.
1. private void InitFile(FileInfo mapFileInfo)
2. {
3.
MapFileInfo = mapFileInfo;
4.
5.
// read file signature
6.
UInt32 magicHeader = 0;
7.
using(FileStream fileStream = mapFileInfo.Open(FileMode.Open, FileAccess.Read, F
ileShare.Read))
8.
using(BinaryReader reader = new BinaryReader(fileStream))
9.
{
10.
magicHeader = reader.ReadUInt32();
11.
}
12.
13.
BuildingMap.Clear();
14.
15.
switch (magicHeader)
16.
{
17.
// load OSM file
18.
case OSMLoader.FileMagicHeader:
19.
OSMLoader osm_loader = new OSMLoader();
20.
try
21.
{
22.
osm_loader.LoadOSMFile(MapFileInfo.FullName, BuildingMap);
23.
}
24.
catch (XMLParserException)
25.
{
26.
throw new Exception("Map parsing error. File is damaged.");
27.
}
28.
break;
29.
case BIDBuildingMap.FileMagicHeader:
30.
BIDBuildingMap serializer = new BIDBuildingMap(BuildingMap);
31.
32.
using (FileStream fileStream = mapFileInfo.Open(FileMode.Open, FileAcces
s.Read, FileShare.Read))
33.
using (BinaryReader reader = new BinaryReader(fileStream))
34.
{
35.
serializer.Read(reader);
36.
}
37.
break;
38.
default:
39.
throw new Exception("Can't load file. Not supported.");
40.
}
41.
this.IsMapLoaded = true;
42. }

Ami beolvassa a fájl „mágikus” számát és egy switch szintaxis eldönti, hogy ez OSM, BID,
vagy egyéb fájl. Majd típustól függően meghívja az Infostructure megfelelő részeit a
betöltéshez, vagy egy kivételt dob. Sikeres betöltés esetén a BuildingMap nevű property-ben
elérhető lesz az állomány deszerializált állapotban.
A BuildingMap–ban lévő adatszerkezetek még nem tudja kezelni a SkiaSharp, ezért ezeket át
kell konvertálni. A rajzoláshoz nincs szükség az összes adatra egyszerre, elég a megjelenítendő
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szinthez tartozó adathalmaz. Ezért a folyamatért a MapRenderer InitLevel metódus felelős, ez
hívja tovább azokat a Renderer komponenseket, melyeket szükséges.
1. private void InitLevel(int lvlIndex)
2. {
3.
this.LevelIndex = lvlIndex;
4.
5.
//Convert routes
6.
AllRouteRenderer.InitLevel(BuildingMap.Route);
7.
BuildingRenderer.InitLevel(BuildingMap.Levels[LevelIndex]);
8.
9.
RectangleFloat boundings = BuildingMap.Levels.CalculateBounds();
10.
Camera.Instance.SetCameraToRectangle(boundings, view.Width, view.Height);
11.
12.
view.InvalidateSurface();
13. }

Konvertálások után itt történik a térképre közelítés is. A szint befoglaló téglalapjából kiszámítja
a megfelelő nézeti mátrixot, és újrarajzolást kér az InvalidateSurface eljárással.
Ezután a könyvtár már képes kirajzolni az épületet, ami a MapRenderer Render metódus
meghívásával történik.
1. public void Render(SKCanvas canvas, SKImageInfo info)
2. {
3.
if (BuildingRenderer.ElementsAsPaths == null || BuildingMap == null)
4.
return;
5.
6.
foreach (Renderer renderer in renderers)
7.
{
8.
renderer.Render(canvas, info);
9.
}
10. }

Ellenőrzi, hogy a szükséges változók inicializálva vannak-e. Majd végig iterál a renderers nevű
Collection-on, mely a MapRenderer konstruktorában töltődött fel a Renderer-ekkel. Ezután a
Renderer absztrakt Render metódus meghívásával kirajzolja a paraméterként átadott vászonra
az adott térképrészletet. A megjelenítés kódját nyolc különböző osztályra bontottam, az
átláthatóság érdekében. Mindegyik a rajzoláshoz szükséges változóit és a hozzá tartozó
lehetőségek metódusait tartalmazza.
Osztály megnevezése

Feladatköre

AllRouteRenderer

Szinten megtalálható összes útvonal megjelenítése.

BackgroundRenderer

Háttér rajzolása.

BuildingRenderer

Alap épület teljes megjelenítése, falak, ajtók, ikonok,
címkék.

ElementHighlightRenderer

Element –hez navigálás és kiemelése. (Kereséshez)
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MeasurementsRenderer

Az már létező mérések rajzolása.

RouteRenderer

Egy útvonal kirajzolása. (Navigációhoz)

SimulationRenderer

Egy útvonalon való végig haladás szimulációja.

WalkPathRenderer

Méréshez kiválasztott útvonal megjelenítése.

Az absztrakt Renderer nevű osztály struktúrája a következő:
1. public abstract class Renderer
2. {
3.
protected MapRenderer mapRenderer;
4.
protected bool isEnabled;
5.
6.
public Renderer(MapRenderer mapRenderer)
7.
{
8.
this.mapRenderer = mapRenderer;
9.
isEnabled = true;
10.
}
11.
12.
public void Render(SKCanvas canvas, SKImageInfo info)
13.
{
14.
if (isEnabled == true)
15.
{
16.
RenderComponent(canvas, info);
17.
}
18.
}
19.
20.
protected abstract void RenderComponent(SKCanvas canvas, SKImageInfo info);
21.
22.
public virtual void Enable(bool value)
23.
{
24.
isEnabled = value;
25.
mapRenderer.InvalidateSurface();
26.
}
27.
28.
public virtual bool IsEnabled()
29.
{
30.
return isEnabled;
31.
}
32. }

A konstruktorának át kell adni paraméterként a MapRenderer objektumát, amelyre némelyik
rajzoló komponensnek is szüksége van. Egy védett boolean változóban tárolja az értéket,
melytől függően rajzol, vagy nem. Ezt a változót az Enable metódus segítségével
változtathatjuk kívülről, ilyenkor újra kell rajzolni a vásznat. Ezért meghívom a MapRenderer
InvalidateSurface metódusát, ami csak továbbítja a hívást a VUKMapView ősosztályának.
1. public void InvalidateSurface()
2. {
3.
view.InvalidateSurface();
4. }
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A publikus Render metódust hívhatjuk kívülről a rajzolásért, ami paraméterként várja a vásznat
amire rajzoljon illetve információkat a vászonról. Ezután az isEnabled változótól függően
hívódik meg a tényleges rajzolás, amelyet a gyerek osztályának felül kell írnia.
Példaképpen bemutatnék egy Renderer komponens implementációt:
1. public class AllRouteRenderer : Renderer
2. {
3.
private ICollection<SKPath> paths;
4.
private SKPaint paint;
5.
6.
public AllRouteRenderer(MapRenderer mapRenderer) : base(mapRenderer)
7.
{
8.
paint = new SKPaint
9.
{
10.
StrokeWidth = 20,
11.
Style = SKPaintStyle.Stroke,
12.
Color = SKColors.BlueViolet.WithAlpha(180),
13.
StrokeCap = SKStrokeCap.Round
14.
};
15.
}
16.
17.
protected override void RenderComponent(SKCanvas canvas, SKImageInfo info)
18.
{
19.
foreach (SKPath path in paths)
20.
{
21.
canvas.DrawPath(path, paint);
22.
}
23.
}
24.
25.
public void InitLevel(Route routes)
26.
{
27.
paths = new List<SKPath>();
28.
29.
Polygon polygon = routes.RenderingGetFirstPolygon(mapRenderer.LevelIndex);
30.
while (polygon != null)
31.
{
32.
SKPath path = polygon.ToSKPath(false);
33.
34.
paths.Add(path);
35.
36.
polygon = routes.RenderingGetNextPolygon();
37.
}
38.
}
39. }

Bármit szeretnék rajzolni példányosítanunk kell legalább egy SKPaint objektumot. Ez az
osztály írja le, hogy milyen „ecsettel” dolgozunk, vagyis milyen legyen a vastagság, szín,
alkalmazzunk-e kitöltést és egyebek. Mivel az útvonalak szinthez kötődnek, így minden
szintváltáskor a MapRenderer meghívja az InitLevel metódust. Itt az Infostructure könyvtárban
használt Polygon adatstruktúra SKPath típussá konverálásáért a ToSKPath nevű extension
metódus felelős. Ezeket már ki tudja rajzolni a canvas.DrawPath segítségével.
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5.3. Measurement Tool
A Measurement Tool nevű projekt készítéséhez az Android App template-et használtam, ennek
lesz a kimenete egy apk állomány. Ide tartozik minden kód, ami grafikus felületet ír le, irányít,
mérést kezel, valamint fel-, illetve letölt a szerverről.
A template hozzáadásakor a solution-ba felkínál számunkra pár általános elrendezést a grafikus
felülethez, illetve választhatunk minimum Android API szintet.

12. ábra – Visual Studio template választó menüje

A választástól függően legenerálja számunkra a szükséges állományokat. Az én alkalmazásom
a Navigation Drawer-re épül. Ez az elrendezés a különböző oldalakat (fragment-eket)
dinamikusan tölti be a képernyő széléről előúszó menüben való választás után. Ezt az
elrendezést Master Detail felületnek is szokták nevezni.
Android applikáció esetén a belépési pont mindig egy Activity, amit az alkalmazást leíró
AndroidManifest fájlban regisztrálni kell. Ezt az Activity-t szokáshoz híven MainActivity-nek
neveztem el. Innen inicializálódik az Master Detail elrendezés és tölti be a MapPage nevű
kezdőoldalt. Ezen a felhasználói felületen keresztül választható épület és végezhető el azon a
mérés. Ezekhez a műveletekhez szüksége van az alkalmazásnak épületet leíró állományra,
képesnek kell lennie letöltésükre, kezelésükre. A méréseket tudnunk kell szerializálni, tárolni,
szinkronizálni. Ezeket a feladatokat a háttérben el kell végeznie a programnak.

5.3.1. Hozzáférés az épület alaprajzához
Az épületeket leíró állományokhoz való hozzáférése a BuildingManager példányosításával
kezdődik. Ez az osztály a legfelsőbb absztrakciós szint. Az osztály felépítése a következő:
1. class BuildingManager
2. {
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

private MapPage _mapPage;
private ICollection<IBuildingProvider> buildingProviders;
public BuildingManager(MapPage mapPage)
{
_mapPage = mapPage;
InitBuildingProviders();
}
private void InitBuildingProviders()
{
buildingProviders = new List<IBuildingProvider>(2);
buildingProviders.Add(new OnlineBuildingProvider());
buildingProviders.Add(new DevBuildingProvider());
}
public async Task<IList<IBuildingAccess>> GetBuildingsList()
{
IList<IBuildingAccess> combined = null;
foreach (var buildingProvider in buildingProviders)
{
if(combined == null)
{
combined = new List<IBuildingAccess>();
}
IList<IBuildingAccess> buildingAccesses = await buildingProvider.GetBuil
dingAccesses();
if(buildingAccesses != null)
{
foreach (var buildingAccess in buildingAccesses)
{
combined.Add(buildingAccess);
}
}
}

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. }

return combined;
}

Először szükségünk van egy listára az elérhető épületekről, amit megjeleníthetünk a
felhasználónak, hogy választhasson belőle. Ezt a listát a BuildingManager GetBuildingsList
aszinkron metódus szolgáltatja nekünk, az IBuildingProvider-eken keresztül. Ezeknek a
osztályoknak a célja a tényleges információk összegyűjtése az épületeket leíró állományokról.
Ezzel a felépítéssel könnyen adhatunk hozzá különböző forrásból származó épületeket. Az
IBuildingProvider interfésznek egy metódusa van, a GetBuildingAccesses.
1. interface IBuildingProvider
2. {
3.
Task<IList<IBuildingAccess>> GetBuildingAccesses();
4. }

Ez is szintén egy aszinkron metódus, ami egy listányi IBuldingAccess interfésszel tér vissza. Ez
az interfész reprezentálja az épületet leíró fájlunkat, ez azonban nem jelenti azt, hogy ez a fájl
fizikailag a telefon háttértárán van.
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1. interface IBuildingAccess
2. {
3.
Task<FileInfo> GetBuildingFileInfo();
4.
string ToString();
5. }

A GetBuildingFileInfo meghívásával a háttérben végbemegy a tényleges fájl elérés valamilyen
módon. Tehát, ha egy IBuildingAccess valójában a távoli szerveren lévő térképet reprezentál,
akkor csak a GetBuildingFileInfo meghívás után töltődik le a telefon tárhelyébe és arról az
állományról tér vissza egy FileInfo objektummal.
Jelenleg két Provider létezik, név szerint:


OnlineBuildingProvider



DevBuildingProvider
5.3.1.1. OnlineBuildingProvider

Ez az osztály felelős az általam készített web szolgáltatáson keresztül elérni az ott tárolt
épületket. Ennek az osztálynak a kintről történő belépési pontja a fentebb említett
GetBuildingAccesses metódus.
1. public async Task<IList<IBuildingAccess>> GetBuildingAccesses()
2. {
3.
try
4.
{
5.
HttpResponseMessage respone = await client.GetAsync(String.Format(apiRootUrl
, "building"));
6.
if (respone.IsSuccessStatusCode == true)
7.
{
8.
string responeContent = await respone.Content.ReadAsStringAsync();
9.
List<Building> buildings = JsonConvert.DeserializeObject<List<Building>>
(responeContent);
10.
IList<IBuildingAccess> buildingsName = new List<IBuildingAccess>(buildin
gs.Count);
11.
foreach (var building in buildings)
12.
{
13.
CheckIntegrityAndClean(building.Name + ".osm", building.MD5);
14.
15.
buildingsName.Add(new OnlineBuilding(this, building.Name));
16.
}
17.
return buildingsName;
18.
}
19.
Log.Error(App.logTag, String.Format("Error while getting online building lis
t. Respone code: {0}", respone.StatusCode));
20.
return null;
21.
}
22.
catch (TaskCanceledException)
23.
{
24.
Log.Error(App.logTag, String.Format("OnlineBuildingProvider timed out. Fallb
ack to cache."));
25.
Toast.MakeText(MainActivity.Instance, "OnlineBuildingProvider timed out. Fal
lback to cache.", ToastLength.Long).Show();
26.
return GetCacheBuildingAccess();
27.
}
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28.
29.
30.

catch(HttpRequestException)
{
Log.Error(App.logTag, "WiFi or mobile data not enabled. Fallback to cache.")

;
31.
32.
33. }

return GetCacheBuildingAccess();
}

Ennek a metódusnak a célja, hogy visszaadja a pillanatnyilag elérhető épületeket. A metódus
első lépése, hogy egy HTTP GET kérést indít a szerver felé, a .NET keretrendszer által
szolgáltatott HttpClient osztályon keresztül. Meghívom a GetAsync aszinkron metódusát, ami
időtúllépés esetén TaskCanceledException-t vált ki, illetve ha nincs engedélyezve se a WiFi,
vagy

a

mobiladat

akkor

HttpRequestException-t

dob.

Mindkettő

esetben

a

GetCacheBuildingAccess metódus szolgáltatja a visszatérési értéket.
1. private IList<IBuildingAccess> GetCacheBuildingAccess()
2. {
3.
string cacheDirPath = GetCacheDirPath();
4.
5.
DirectoryInfo directoryInfo = new DirectoryInfo(cacheDirPath);
6.
FileInfo[] fileInfos = directoryInfo.GetFiles();
7.
IList<IBuildingAccess> buildingsName = new List<IBuildingAccess>(fileInfos.Lengt
h);
8.
foreach (var fileInfo in fileInfos)
9.
{
10.
buildingsName.Add(new OnlineBuilding(this, fileInfo.Name, fileInfo));
11.
}
12.
return buildingsName;
13. }

Ez az eljárás csak a cache mappában lévő fájlokból hozza létre az elérhető épületek listáját. Ha
a kérés sikeres volt, akkor a GetAsync metódus egy HttpResponseMessage objektummal tér
vissza, ami tartalmazza a JSON választ. Ebből deszerializáció után egy Building lista jön létre.
Ennek az iterációja közben konvertálom őket OnlineBuilding objektumokká és az integritást is
ellenőrizhetem, mivel a szerver válasza tartalmazza a fájlhoz tartozó MD5-ös ellenőrző
összeget is. Ezt az értéket kell összehasonlítanom a cache-elt állományok értékével.
1. private void CheckIntegrityAndClean(string fileName, string remoteHash)
2. {
3.
if (IsCacheFileExists(fileName))
4.
{
5.
FileInfo fileInfo = GetFileFromCache(fileName);
6.
string localHash = null;
7.
using (Stream stream = fileInfo.Open(FileMode.Open))
8.
{
9.
byte[] hashBytes = md5Hasher.ComputeHash(stream);
10.
localHash = BitConverter.ToString(hashBytes).Replace("", "").ToUpperInvariant();
11.
}
12.
13.
if(localHash.Equals(remoteHash) == false)
14.
{
15.
fileInfo.Delete();
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16.

Log.Info("vukapp", String.Format("{0} is deleted because integrity check failed, local: {1} | rem
ote: {2}", fileName, localHash, remoteHash));
17.
}
18.
}
19. }

Előszőr ellenőrzöm, hogy a fileName nevű fájl létezik-e a cache mappában. Ezután kiszámolom
a helyi ellenőrző összeget is, majd összehasonlítom ezt a szerverről érkezett összeggel.
Amennyiben nem egyeznek, az azt jelenti, hogy az állomány sérült, vagy újabb a szerveren
lévő. Ezért törlöm a helyi állományt.
A metódus visszatérési értékéről még nem esett szó. Típusa IList<IBuildingAccess>, ez a
listányi objektum mindegyike egy-egy elérhető épületet reprezentál és rajta keresztül történik a
tényleges elérés. Ahogy feljebb láttuk, ez a provider OnlineBuilding objektumokat hoz létre.
1. class OnlineBuilding : IBuildingAccess
2. {
3.
private readonly string buildingName;
4.
private readonly OnlineBuildingProvider onlineBuildingProvider;
5.
private readonly FileInfo fileInfo;
6.
7.
public OnlineBuilding (OnlineBuildingProvider onlineBuildingProvider, string bui
ldingName, FileInfo fileInfo = null)
8.
{
9.
this.onlineBuildingProvider = onlineBuildingProvider;
10.
this.buildingName = buildingName;
11.
this.fileInfo = fileInfo;
12.
}
13.
14.
public async Task<FileInfo> GetBuildingFileInfo()
15.
{
16.
if(fileInfo == null)
17.
{
18.
return await onlineBuildingProvider.GetFileInfo(buildingName);
19.
}
20.
else
21.
{
22.
//Offline case
23.
return fileInfo;
24.
}
25.
26.
}
27.
28.
public override string ToString()
29.
{
30.
if (fileInfo == null)
31.
{
32.
return buildingName + "[Online]";
33.
}
34.
else
35.
{
36.
//Offline case
37.
return buildingName + "[Offline]";
38.
}
39.
40.
}
41. }
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Ez az osztály az IBuildingAccess-ből származik. Kétféleképpen hozhatók létre. Ha a provider
eléri a szervert, akkor „online” módról beszélhetünk és az objektum konstruktorába nem ad át
fileInfo paramétert. Ellenkező esetben „offline” módban hozza létre az objektumot, és átad a
konstruktorba egy a cache mappában lévő fájlra mutató fileInfo paramétert. Így módtól függően
a GetBuildingFileInfo meghívásakor egyszerűen visszaadja a fileInfo változót, vagy
továbbhívja az OnlineBuildingProvider GetFileInfo metódusát.
A GetBuildingFileInfo eljárás pedig a provider GetFileInfo metódusával kezeli a tényleges fájl
elérést online módban, letölti ha szükséges és visszatér a már fizikailag letárolt állomány
FileInfo objektummal.
1. public async Task<FileInfo> GetFileInfo(string buildingName)
2. {
3.
string buildingFileName = buildingName + ".osm";
4.
if (IsCacheFileExists(buildingFileName))
5.
{
6.
return GetFileFromCache(buildingFileName);
7.
}
8.
else
9.
{
10.
return await DownloadBuilding(buildingName);
11.
}
12. }

Első lépés az, hogy az egyedi azonosítót kiegészítem az osm kiterjesztéssel és megnézem, hogy
ez a fájl szerepel-e már a cache mappában. Ha igen, akkor egyszerűen kér arról egy FileInfo
objektumot és visszatér vele. Ellenkező esetben először még le kell tölteni az állományt, amit a
DownloadBuilding metódus végez el.
1. public async Task<FileInfo> DownloadBuilding(string buildingName)
2. {
3.
HttpResponseMessage respone = await client.GetAsync(String.Format(buildingDownlo
adUrl, buildingName));
4.
5.
if(respone.IsSuccessStatusCode == true)
6.
{
7.
await respone.Content.LoadIntoBufferAsync();
8.
9.
//Add osm extension to the file name at this point
10.
FileInfo fileInfo = CreateNewCacheFile(buildingName + ".osm");
11.
using (Stream fileStream = fileInfo.OpenWrite())
12.
{
13.
await respone.Content.CopyToAsync(fileStream);
14.
}
15.
16.
return fileInfo;
17.
}
18.
19.
Log.Info("vukapp", String.Format("Error while download building: {1}. Respone code: {0}", respone
.StatusCode, buildingName));
20.
return null;
21. }
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HttpClient segítségével egy GET kérést indítok a szerverhez, ami az URL-ben tartalmazza a
keresett épület egyedi szöveges azonosítóját. Ha a visszatérő status code nem sikeres, azaz nem
200-as érték, akkor egy log üzenet után null-al térek vissza. Ellenkező esetben a válasz tartalma
maga az épületet leíró állomány, ezt betöltöm a HttpResponseMessage bufferébe. Majd egy új
fájlt hozok létre az egyedi azonosító nevével és osm kiterjesztéssel a cache mappában. Ebbe az
állományba pedig belemásolom a buffer tartalmát. Végül visszatérek az újonnan létrehozott
állományra mutató FileInfo objektummal.

5.3.1.2. DevBuildingProvider
Ennek a provider-nek a működése egyszerűbb, mint az előzőnek. Feladata csak egy mappán
lévő állományokhoz elérést biztosítani. Ahogy a neve is utal rá, erre fejlesztés miatt van
szükség. Elég a telefonra másolni egy térképet ahhoz, hogy ki lehessen próbálni, ezzel
megkönnyítve a térképek rajzolóinak dolgát.
1. public async Task<IList<IBuildingAccess>> GetBuildingAccesses()
2. {
3.
IList<IBuildingAccess> buildingAccesses = await Task.Run<IList<IBuildingAccess>>
(() =>
4.
{
5.
IEnumerable<FileInfo> fileInfos = devBuildingDirectory.EnumerateFiles();
6.
IEnumerable<FileInfo> filteredFileInfos = fileInfos.Where(f => searchedExten
sions.Contains(f.Extension));
7.
IList<IBuildingAccess> buildings = new List<IBuildingAccess>();
8.
foreach (var fileInfo in filteredFileInfos)
9.
{
10.
buildings.Add(new DevBuilding(this, fileInfo));
11.
}
12.
return buildings;
13.
});
14.
return buildingAccesses;
15. }

A DirectoryInfo típusú devBuildingDirectory változón keresztül elkérem a mappában lévő
állományokat leíró FileInfo objektumoket. Majd LINQ segítségével kikeresem azokat, amelyek
kiterjesztése osm vagy bid. Ezekből pedig DevBuilding objektumokat hozok létre, mely csak
tárolja a FileInfo objektumot és ha szükséges visszaadja.

5.3.2. Adatok gyűjtése a szenzorokból
Az adatok gyűjtését az Android API által nyújtott lehetőségeken keresztül kell elvégezni. Ennek
a feladatnak a legfelső absztrakciós szintjét a MeasurementManager osztály biztosítja. Innen
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indíthatók el úgynevezett mérési „session”-ok, ami annyit takar, hogy az ekkor kért adatok
egybe tartoznak. Ennek a kezelését a MeasurementManager csak továbbadja a
MeasurementProvider osztálynak. Ez az absztrakt osztály implementálja az adatok
összegyűjtését, itt kezeli a mérés belső állapotát. Vagyis azt, hogy éppen session-ben van-e,
megfordult-e már a felhasználó. Egy session indításához a StartSession metódust kell meghívni,
ez inicializálja az osztály belső állapotát.
1. public void StartSession ()
2. {
3.
IsSessionStarted = true;
4.
IsMeasuring = false;
5.
IsTurned = false;
6.
7.
forwardPoints = new List<Model.Measurement.Point>();
8.
backwardPoints = new List<Model.Measurement.Point>();
9. }

Beállítja a flag változókat és új listákat hoz létre a mérések tárolására. Ezután kell meghívni
minden méréskor a SampleOne nevű metódust.
1. public void SampleOne()
2. {
3.
currentPoint = new Model.Measurement.Point();
4.
IsMeasuring = true;
5.
6.
wifiHandler.GetWifiNetworks();
7.
magneticSensorHandler.StartSampling();
8.
orientationSensorHandler.StartSampling();
9. }

Ami beállítja, a mérés flag-et, létrehoz egy új mérési pont modellt. Ezután a szenzorokat kezelő
osztályoknak jelzi, hogy indítsanak egy mérést. Ezek az osztályok gyűjtik be az adatokat az
Android API által nyújtott lehetőségek segítségével. Három osztály van jelenleg erre a célra:


WifiHandler



MangeticSensorHandler



OrientationSensorHandler

Implementálásuk mindegyiknek hasonló. Példaképpen a mágneses mező adatait gyűjtő osztályt
mutatnám be.
1. public MagneticSensorHandler(global::Xamarin.Forms.Platform.Android.FormsAppCompatAc
tivity activity)
2. {
3.
sensorManager = (SensorManager)activity.GetSystemService(Context.SensorService);
4.
5. }

minSampleLimit = 20;
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A példányosításhoz szükség van az Activity objektumra. Ezen keresztül kérhető le a
SensorManager osztály, melynek segítségével kezelhetjük a rendszer szenzorait. Beállítunk
egy értéket a minSampleLimit nevű változónak, ez határozza meg, hogy hány értékből
átlagoljon. Ezután minden mérésnél a StartSampling metódust kell meghívni.
1. public void StartSampling()
2. {
3.
values = new float[] { 0, 0, 0 };
4.
sampleCount = 0;
5.
6.
sensorManager.RegisterListener(this, sensorManager.GetDefaultSensor(SensorType.M
agneticField), SensorDelay.Ui);
7. }

Itt alapértékre állítjuk a szükséges változókat. Majd ahhoz, hogy a szenzor értékeit
megkaphassuk, egy „listener”-t kell regisztrálnunk a SensorManager objektum segítségével.
Innen tudja majd az Android rendszer, hogy melyik osztálynak küldje az adatokat. Egy ilyen
osztály létrehozásához implementálni kell az ISensorEventListener interfészt. Ez kötelez
minket az OnSensorChanged metódus létrehozására. Itt kezelhetjük le a kapott szenzor
adatokat.
1. public void OnSensorChanged(SensorEvent e)
2. {
3.
if (sampleCount < minSampleLimit)
4.
{
5.
values[0] += e.Values[0];
6.
values[1] += e.Values[1];
7.
values[2] += e.Values[2];
8.
sampleCount++;
9.
Log.Info("vukapp", String.Format("[MagneticHandler] : {0}. | {1}, {2}, {3}", sampleCount, e.Value
s[0], e.Values[1], e.Values[2]));
10.
}
11.
else
12.
{
13.
sensorManager.UnregisterListener(this);
14.
MagneticField magneticField = new MagneticField()
15.
{
16.
X = values[0] / sampleCount,
17.
Y = values[1] / sampleCount,
18.
Z = values[2] / sampleCount,
19.
};
20.
21.
Log.Info("vuk-app", "[MagneticHandler] : ------------ Measure ready");
22.
OnSensorScanned(magneticField, sampleCount);
23.
}
24. }

Addig összegzem a kapott értékeket, amíg elérem a minimum a minSampleLimit-et. Amikor
elértem, leiratkozom az osztállyal a szenzorról, hogy ne kapjak több értéket. Átlagolom a values
tömbömben tárolt adatokat és ebből az értékből egy MagneticField objektumot képzek. Amit
az OnSensorScanned eseménnyel átadok, ezzel azt is jelezve, hogy a mintavétel végetért.
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Ilyen eseményt minden handler tartalmaz és ezeket a MeasurementProvider osztályban
kezeljük le.
1. private void orientationSensorHandler_OnSensorScanned(Orientation orientation, int s
ampleCount)
2. {
3.
currentPoint.MeasurementOrientation = orientation;
4.
currentPoint.OrientationCount = sampleCount;
5.
CheckAllDataAvaible();
6. }
7.
8. private void magneticSensorHandler_OnSensorScanned(MagneticField magneticField, int
sampleCount)
9. {
10.
currentPoint.MeasurementMagneticField = magneticField;
11.
currentPoint.MagneticCount = sampleCount;
12.
CheckAllDataAvaible();
13. }
14.
15. private void wifiHandler_OnWifiScanned(ICollection<Wifi> wifis)
16. {
17.
currentPoint.MeasurementWifis = wifis.ToList();
18.
currentPoint.WifiCount = wifis.Count;
19.
CheckAllDataAvaible();
20. }

A kapott értékeket letároljuk a Point objektumunkban. Majd meghívjuk minden esetben a
CheckAllDataAvaible metódust.
1. private void CheckAllDataAvaible()
2. {
3.
Log.Info("vukapp", String.Format("[MeasurementProvider] Wifi: {0} | Orientation: {1} | Magnetic:
{2}",
4.
currentPoint.MeasurementWifis == null ? "null" : "OK",
5.
currentPoint.MeasurementMagneticField == null ? "null" : "OK",
6.
currentPoint.MeasurementOrientation == null ? "null" : "OK"));
7.
if(currentPoint.MeasurementWifis !=null && currentPoint.MeasurementMagneticField
!=null && currentPoint.MeasurementOrientation != null)
8.
{
9.
if (IsTurned)
10.
{
11.
backwardPoints.Add(currentPoint);
12.
} else
13.
{
14.
forwardPoints.Add(currentPoint);
15.
}
16.
17.
IsMeasuring = false;
18.
OnSamplingCompleted();
19.
}
20. }

Megvizsgálom, hogy minden handler befejezte-e már a szkennelést. Ha igen akkor attól
függően, hogy melyik irányba sétálunk éppen, tárolja a pontot a backwardPoints, vagy a
forwardPoints változóban. A mérés végeztével, az EndSession meghívásával visszaállítódnak
a flag-ek, ezután már csak el kell kérnünk az objektumtól az összegyűjtött adatot. Erre a GetLine
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metódusa alkalmas, ami abstract, így az implementációja nem ebben az osztályban található
meg. Az osztály öröklése után tudjuk ezt a metódust felülírni, itt lehet a mérés protokollja
szerint feldolgozni az adatokat és egy Line objektum formájában térünk vissza. Ezzel a
megvalósítással egyszerűbben hozhatunk létre különböző mérési szabályokat. A jelenlegi
mérési protokollt TwoDirectionProvider osztály implementálja, amely a kiválasztott útvonalat
felosztja az oda-vissza irányban elvégzett mérések darabszámával, így megkapva azon pontok
koordinátáját.

5.3.3. Mérés mentése
Az adatokat mérés után tárolni is kell. Tárolásukat szintén a MeasurementManager végzi. Ha
a felhasználó jelzi, hogy vége a mérésnek az EndSession metódust kell meghívni, ami továbbítja
a hívást a provider EndSession metódusának. Ezután elkéri tőle a Line objektumot. Majd
meghívja ezzel a paraméterrel és az épület egyedi azonosítójával a UploadMeasurement
metódust.
1. private async Task<HttpResponseMessage> UploadMeasurement(string buildingName, Line
line)
2. {
3.
HttpRequestMessage request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "http://192
.168.0.2:4000/api/measurement/" + buildingName);
4.
5.
Utf8StringWriter stringWriter = new Utf8StringWriter();
6.
xmlSerializer.Serialize(stringWriter, line);
7.
request.Content = new StringContent(stringWriter.ToString(), Encoding.UTF8, "app
lication/xml");
8.
request.Headers.Add("ContentType", "application/xml");
9.
10.
return await httpClient.SendAsync(request);
11. }

Itt szerializálom a line objektumot, ami a POST kérés tartalmául szolgál. Ezt elküldöm a
szervernek. Sikeres feltöltés esetén nem történik más. Ellenkező esetben a mérést lokálisan a
telefonon tárolom a SaveLocally metódus meghívásával.
1. private void SaveLocally(Line line)
2. {
3.
string dir = GetLocalSaveDirectory();
4.
5.
string fileName = System.IO.Path.Combine(dir, mapRenderer.MapFileInfo.Name + "_"
+
6.
mapRenderer.LevelIndex + "_" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHmmss") +
"_" + WifiHandler.GetMACAddress() + ".xml");
7.
8.
using (FileStream file = File.Create(fileName))
9.
{
10.
Utf8StringWriter stringWriter = new Utf8StringWriter();
11.
xmlSerializer.Serialize(stringWriter, line);
12.
string str = stringWriter.ToString();
13.
byte[] bytes = new UTF8Encoding(true).GetBytes(str);
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14.
15.
16.

file.Write(bytes, 0, bytes.Length);
Log.Info(App.logTag, "Measure saved to: Documents/VUK/measures/" + fileName)
;

17.

Toast.MakeText(MainActivity.Instance, "Measure saved to: Documents/VUK/measu
res/" + fileName, ToastLength.Long).Show();
18.
}
19. }

5.3.4. Mérés betöltése a szerverről
Ahhoz, hogy megjelenítsük az eddig lemért útvonalakat, először letöltjük a szerverről. Ezt
szintén a MeasurementManager osztály segítségével tehetjük meg, azon belül a
GetMeasuredLines metódussal.
1. public async Task<ICollection<Line>> GetMeasuredLines(string buildingName, int level
)
2. {
3.
try
4.
{
5.
HttpResponseMessage respone = await httpClient.GetAsync(String.Format(getMea
surementsEndPoint, buildingName, level));
6.
if (respone.IsSuccessStatusCode == true)
7.
{
8.
string responeContent = await respone.Content.ReadAsStringAsync();
9.
List<Line> lines = JsonConvert.DeserializeObject<List<Line>>(responeCont
ent);
10.
return lines;
11.
}
12.
13.
Log.Error(App.logTag, String.Format("Error while getting measurement data. R
espone code: {0}", respone.StatusCode));
14.
Toast.MakeText(MainActivity.Instance, String.Format("Error while getting mea
surement data. Respone code: {0}", respone.StatusCode), ToastLength.Long).Show();
15.
}
16.
catch (TaskCanceledException)
17.
{
18.
Log.Error(App.logTag, String.Format("Timed out. Can't get measurement data."
));
19.
Toast.MakeText(MainActivity.Instance, "Timed out. Can't get measurement data
.", ToastLength.Long).Show();
20.
return null;
21.
}
22.
Log.Error(App.logTag, "Unexpected error while geting measurement data");
23.
return null;
24. }

Paraméterként megkapott azonosítóból és szintből létrehozom a megfelelő URL-t, majd egy
GET kérést indítok. Ha sikertelen, akkor értesítem a felhasználót és log bejegyzést készítek.
Siker esetén pedig a kérés tartalmát deszerializálom Line objektumokba és visszatérek vele.
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5.3.5. Mérés szinkronizációja
A mérések élő frissítését kliens oldalon a LiveDataManager osztály kezeli, a SignalR könyvtár
segítségével.

Használatához

a

LiveDataManager

konstruktorában

a

könyvtár

HubConnectionBuilder osztály segítségével egy HubConnection példányt hozok létre.
1. hubConnection = new HubConnectionBuilder()
2.
.WithUrl(url)
3.
.ConfigureLogging(logging =>
4.
{
5.
logging.AddDebug();
6.
logging.SetMinimumLevel(LogLevel.Debug);
7.
})
8.
.Build();

Ezután az objektumba regisztrálhatom azokat a metódusokat, amelyeket a szerverről szeretnék
hívni.
1. hubConnection.On<Line>("AddLineData", line =>
2. {
3.
Device.BeginInvokeOnMainThread(() =>
4.
{
5.
Toast.MakeText(MainActivity.Instance, "New measured line recieved.", ToastLe
ngth.Short).Show();
6.
if(mapRenderer.LevelIndex == line.Level)
7.
{
8.
mapRenderer.MeasurementsRenderer.AddLine(line);
9.
}
10.
});
11. });

Ez a metódus fogadja a szervertől az újonnan mért Line objektumokat, ez tartalmazza az összes
adatot a mérésről. Ha a jelenlegi szintünk megegyezik a kapott mérés szintjével, akkor átadom
a megjelenítőnek. A SignalR könyvtár megoldja a szerializációt helyettem. Így szerver oldalon
is csak meg kell adnom melyik objektumot szeretném küldeni, amit kliens oldalon ugyanolyan
objektum formájában fogadhatok.
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6. Mobil alkalmazás működése
A program indításakor a következő kép fogadja a felhasználót.

13. ábra – Mobil alkalmazás kezdőlapja

Egy emlékeztető jelenik meg középen a térkép helyén, hogy ne felejtsük el kalibrálni az eszközt.
Ezt az Android elvégzi számunkra, csak egy nyolcast kell leírni a kezünkkel. Jobbra fent a
térkép ikonra kattintva hozható elő az épületek listája.

14. ábra – Épület kiválasztása
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Itt előhozza az elérhető térképeket. Az épületek neve után kapcsos zárójelben lévő szöveg utal
arra, hogy melyik provider-től származik, illetve arra, hogy mi a státusza. Ha a szerver valamiért
nem elérhető el, akkor a cache mappából betöltött állományok mögött az „Offline” szó jelenik
meg. A listán való választás után megjelenik a kívánt épület.

15. ábra – Mérés kezelése

Ezután kijelölhetjük az utat, amit végig szeretnénk mérni. Érdemes olyan vég- és kezdőpontokat
választani, ahova viszonylag pontosan tudunk állni, például ajtók mellé, sarkokhoz. A
precízebb kijelöléshez közelíthetünk a térképre és mozgathatjuk is. Az útvonal kijelölése után
a mérési „session”-t a Start Measure gombra kattintva lehet megkezdeni. Ezután a Measure One
gombra kattintva végezhetünk el egy-egy mérést. Ha elértük a végpontot, a Turn gombbal
jelezhetjük a programnak. Az éppen aktuális irányt egy kis nyíl jelzi a képernyőn. Végül a
kezdőpontra visszaérve a Stop Measure gombra kattintva, a mérést végrehajtottnak tekinti a
program és lementi az adatokat.
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A fenti sáv bal oldali ikonjára kattintva töltődnek le a mérések és csatlakozunk a szerverre. A
mérések útvonlát piros szakaszok jelzik. Innentől minden új mérést élőben megkapunk.

16. ábra – Mért útvonalak megjelenítése
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7. Webszolgáltatás tervezése
Webszolgáltatások készítése rendkívül elterjedt, rengeteg keretrendszer készült hozzá, szinte
minden nyelven található rá legalább egy. Mindegyiknek megvan az erőssége és hátránya, de a
korábban említett okok miatt a C#-ot választottam programozási nyelvként. Ezt a döntést
szerver oldalon is megtartom. A modell osztályok kódját így újrahasznosíthatom, és ha szükség
lenne az Infostructure könyvtárra, akkor itt is könnyen felhasználható.

7.1. Követelmények


Tárolnia, rendszereznie, hozzáférést biztosítania kell a épületeket leíró állományhoz.



Adatbázisban strukturálva tárolja a méréseket és kiszolgálja az eszközöket, hogy azok
megjeleníthessék a már lemért egyeneseket.



Biztosítania kell az eszközök közötti szinkronizációs adatátvitelt a csoportos
mérésekhez.

7.2. Keretrendszer, könyvtárak és adatbázis választása
7.2.1. ASP.NET Core
A legelterjedtebb keretrendszerek, melyek C#-ot használnak webszolgáltatás készítésére, azok
az ASP.NET és az ASP.NET Core. Ezek közül kellett választanom.
Bár az ASP.NET fejlesztését korábban kezdték, kiforrottabb, több lehetőség van benne,
rengeteg elérhető 3rd party könyvtár létezik hozzá. Az ASP.NET Core lightweight, emiatt
könnyebben tanulható. Ezzel ellentétben az ASP.NET robusztussága miatt átláthatatlanabb. A
Core Windows-on, Linux-on és Mac-en is futható, az ASP.NET viszont csak Windows-on
elérhető. A Core teljesítménye jobb is valószínűleg, a lightweight-ség miatt. [6] Teljesen nyílt
forráskódú a projekt, ami szintén segít az átláthatóságban. Úgy véltem, ezek az előnyök többet
érnek most számomra. A felsoroltak miatt az ASP.NET Core-ra esett a választásom.

7.2.2. Entity Framework Core
Az Entity Framework (EF) Core egy lightweight és cross-platform verziója az Entity
Framework adat-hozzáférési technológiának. Az EF Core ojektum-relációs leképzést (ORM)
valósít meg az adatbázis és a .NET-es objektumok között. Az SQL lekérdezéseket elfedi,
helyette LINQ segítségével állítjuk össze a parancsunkat, ebből generálja a szükséges SQL
utasításokat. Illetve egy köztes réteget biztosít az adatbázis specifikus driver és a kódunk között,
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ezzel megkönnyítve az esetleges váltást egy másik adatbázisra. Lényegében egy virtuális
adatbázist hoz létre, melyet a programozási nyelven keresztül könnyen kikereshetek, törölhetek,
új adatot vehetek fel.
Az EF Core úgynevezett modell osztályokkal írja le az adatbázist. Ezek az egyszerű C#-os
osztályok definiálják az adatbázis relációit. Elkészítésük és egy kis konfigurálás után a
keretrendszer képes ezekből az osztályokból táblákat készíteni és inicializálni az adatbázist.
Akár fordítva is lehetőségünk van erre, adatbázisból osztályokra leképezni.

7.2.3. PostgreSQL
Az adatok tárolásához egy adatbázisra is szükség lesz. Először azt kellett eldöntenem, hogy
milyen típust szeretnék használni: relációs, vagy nem relációs (SQL vagy NoSQL) adatbázist.
Mivel az adatok struktúrája könnyen leképezhető egy relációs modellre, így a relációs
adatbázisok között válogattam. Lehetőleg teljesen ingyenest kerestem, amiben semmilyen
korlátozás nincs. Így az Oracle XE és az Microsoft SQL Server Express edition is kiesett, mivel
mindkettőnek méretkorlátja van az adatbázisra. Az Oracle-nek 11 GB, a Microsoft-nak pedig
10GB. Természetesen ezt a limitet egyhamar nem érnénk el, ennek ellenére biztonságosabb
választásnak éreztem egy korlátozás mentes adatbázist. Volt még alternatívám, név szerint a
MySQL és PostgreSQL jött szóba. Ami fontos, hogy mindkettőhöz elérhető Entity Framework
Core driver. Két nyílt forráskódú, eléggé népszerű és kiforrott adatbázisról beszélünk, melyek
meglehetősen hasonló lehetőségeket nyújtanak. Viszont az olvasottak alapján úgy véltem, hogy
a PostgreSQL jobban teljesít komplex lekérdezésekkor és alkalmasabb nagy mennyiségű adat
tárolására, ami a jövőben hasznomra válhat.[9] [10] Emellett MySQL-el már van egy kis
tapasztalatom és kíváncsi voltam a PostgreSQL-re is.

7.3. Adatbázis tervezés
A projekthez szükséges adatok szerencsére könnyen relációs modellre bonthatók. A következő
táblákra bontottam:


Buildings: Az elérhető épületeket listáját tartalmazza. Egy épületről tárolja az egyedi
szöveges azonosítóját, az állomány nevét és az ellenőrző összeget.



Lines: A végigmért egyeneseket tartalmazza.



Points: Egy pontot reprezentál, ennek a kulcsára mutatnak a mért értékek.

Ezen felül még három tábla van, melyek csak a különböző szenzorok értékeit tárolják.
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MagneticField



Orientation



WiFi

Ennek a kialakításnak az előnye, hogy ha egy új típusú érték mérésére is szükség van, akkor
könnyen bővíthető egy tábla hozzáadásával.

17. ábra – Adatbázis relációs modellje
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8. Webszolgáltatás implementálása
A .NET Core is szolgál template-ekkel, hogy segítse a munkánkat. A „dotnet new webapi”
parancs beírása után legenerálja számunkra az alap projekt felépítést egy webszolgáltatás
készítéséhez.
Ez az induló projekt tartalmazza az ASP.NET Core keretrendszer inicializálását. Ezt
lényegében kettő osztály végzi el a Program.cs itt található a program belépési pontja, a Main
metódus. Illetve a Startup.cs állományban is konfigurációkat tartalmaz. Két fontosabb
metódusa a ConfigureService és a Configure.


ConfigureService: Itt adhatunk hozzá az alkalmazásunkhoz különböző service-eket.
Ezek segítségével a keretrendszer automatikusan elvégzi a Dependency Injection-t, így
a Controller-ek konstruktorában csak meg kell adni paraméterként és a könyvtár
gondoskodik róluk.



Configure: Itt adhatunk middleware-ket az alkalmazásunkhoz és konfigurálhatjuk is
őket.

8.1. Entity Framework Core
Az adatok kezelését az Entity Framework Core segíti. Ennek integrálása nagyon egyszerű. Az
első lépés a keretrendszer letöltése Nuget segítségével. Majd ahhoz, hogy használhassuk
PostgreSQL adatbázissal, megfelelő driver is szükséges. Én a Npgsql nevű nyílt forráskódút
választottam.
Inicializálásához hozzá kell adni service-ként a Startup osztály ConfigureServices
metódusában.
1. services.AddEntityFrameworkNpgsql().AddDbContext<ApplicationDbContext>(options => op
tions.UseNpgsql(connectionString));

Itt adjuk meg az adatbázis kontextusát, illetve a kapcsolat létrehozásához szükséges adatokat.
Ennek a kontextusnak az elkészítéséhez egy osztályt kell létrehoznunk, melynek a DbContext
az ősosztálya. Itt regisztrálhatjuk a modell osztályainkat és konfigurálhatjuk az adatbázist.
1. public class ApplicationDbContext : DbContext
2. {
3.
public DbSet<Building> Buildings { get; set; }
4.
public DbSet<Line> MeasurementLines { get; set; }
5.
public DbSet<Point> MeasurementPoints { get; set; }
6.
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7.

public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options) : ba
se(options)
8.
{
9.
Database.EnsureCreated();
10.
}
11.
12.
protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
13.
{
14.
base.OnConfiguring(optionsBuilder);
15.
}
16. }

A könyvtár a megadott modellekből képes a megfelelő táblákat legenerálni egy üres
adatbázisba. A modelleket property-ként adhatjuk meg a DbSet generikus osztályaként.

8.2. Controller
ASP.NET Core esetén ahhoz, hogy készítsünk egy controller-t, a ControllerBase osztályt kell
örököltetnünk. Illetve két attribútumot kell megadnunk:
1. [Route("api/[controller]")]
2. [ApiController]

Az elsővel megadjuk, hogy az osztály metódusai milyen alapcímen érhetők el. A konvenció az,
hogy az „/api” után az osztály neve következzen. Második attribútum jelzi a keretrendszernek,
hogy ez az osztály nem fog nézeteket render-elni, hanem web API-ként üzemel majd a
későbbiekben.

8.2.1. MeasurementController
Ez a controller végzi a mérésekkel kapcsolatos kéréseket.
1. [HttpPost("{buildingName}")]
2. public async Task<IActionResult> UploadMeasurement(string buildingName, [FromBody]Li
ne line){
3.
Building building = dbContext.Buildings.Single(b => b.Name == buildingName);
4.
if(building == null){
5.
return NotFound();
6.
}
7.
8.
line.InsertDate = DateTime.Now;
9.
line.BuildingId = building.Id;
10.
11.
await dbContext.MeasurementLines.AddAsync(line);
12.
int affectedRows = await dbContext.SaveChangesAsync();
13.
14.
hubContext.Clients.Group(buildingName).SendAsync("AddLineData", line);
15.
16.
return Ok(new { affectedRows = affectedRows });
17. }
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A HttPost attribútummal jelezzük a keretrendszernek, hogy az ide érkező POST kéréseket itt
szeretném lekezelni. A paramétereket a keretrendszer a HttpPost attribútumban megadott
„reguláris kifejezés” szerint adja át. Illetve a line paraméter a kérés tartalmának deszerializált
objektumát kapja. Az adatbázis kontextusán keresztül képes vagyok lambda kifejezés
segítségével kikeresni az épületet. Ha nincs találat akkor 404-es hibakóddal térek vissza.
Ellenkező esetben a pillanatnyi dátumot megadom, mint beillesztési dátumot és a lekérdezett
épület id-ját beállítom idegen kulcs értékeként. Ezután az objektum kész van a tárolásra. Az
AddAsync metódus meghívásával még nem feltétlen kerül az adatbázisba, ezért hívom meg a
SaveChangesAsync metódust, ami biztosítja a tényleges tárolást. Végül a hub kontextus
objektumon keresztül értesítem a klienseket is az új mérésről.
A GetMeasuredLines metódus végzi a mérések lekérdezését épület és szint szerint.
1. [HttpGet("lines/{buildingName}/{level}")]
2. public IActionResult GetMeasuredLines(string buildingName, int level){
3.
Building building = dbContext.Buildings.Single(b => b.Name == buildingName);
4.
5.
if(building == null){
6.
return NotFound();
7.
}
8.
9.
IQueryable<Line> lines = dbContext.MeasurementLines.Where(l => l.BuildingId == b
uilding.Id && l.Level == level);
10.
11.
return Ok(lines.ToArray());
12. }

Ha az épület keresése sikertelen volt, a HTTP válaszban lévő státusz kód 404 lesz. Ellenkező
esetben lekérdezem az összes mért útvonalat az épület id-je, és a kapott szint szerint. A listát
JSON formában kapja meg a kliens.

8.2.2. BuildingController
Ez a controller végzi az épületekkel kapcsolatos kéréseket. Az elérhető épületek listáját a
GetBuildings metódus kérdezi le az adatbázisból.
1. [HttpGet]
2. public IActionResult GetBuildings(){
3.
List<Building> buildings = dbContext.Buildings.ToList();
4.
5.
return Ok(buildings);
6. }

Az épületek letöltését a GetBuildingFile metódus kezeli.
1. [HttpGet("{buildingName}")]
2. public IActionResult GetBuildingFile(string buildingName){
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Building building = dbContext.Buildings.Single(b => b.Name == buildingName);
if(building == null)
return NotFound();
try{
FileStream fileStream = File.OpenRead(String.Format("Maps/{0}", building.Fil
eName));
return File(fileStream, "application/octet-stream");
}catch(FileNotFoundException ){
return NotFound();
}
}

A paraméterként kapott azonosító szerint kikeresi az épületet. Ha az épület nem található,
hibával tér vissza. Ellenkező esetben megpróbálja megnyitni az adott állományt, majd a File
metódus meghívásával FileStreamResult-al tér vissza. Ha a fájl nem található, akkor 404-es
státusz kódot ad válaszként.

8.3. SignalR Hub
A könyvtár használatához regisztrálni kell azt service-ként a Startup osztály ConfigureService
metódusában.
1. services.AddSignalR();

Meg kell adni, hogy használja az ASP.NET keretrendszer és konfigurálni kell a Configure
metódusban.
1. app.UseSignalR(routes => {
2.
routes.MapHub<MeasurementHub>("/live");
3. });

A MapHub metódussal beállítom a MeasurementHub osztályt a „/live” URL címre. Ezzel a
címmel lehet majd kapcsolódni rá. Az osztálynak a Hub osztályból kell származnia.
1. public class MeasurementHub : Hub{
2.
public Task JoinGroup(string groupName){
3.
return Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId, groupName).ContinueWith(
t => {
4.
return Clients.Group(groupName).SendAsync("Send", Context.ConnectionId +
" joined to group: " + groupName);
5.
});
6.
}
7.
8.
public Task LeaveGroup(string groupName) {
9.
return Groups.RemoveFromGroupAsync(Context.ConnectionId, groupName).Continue
With(t => {
10.
return Clients.Group(groupName).SendAsync("Send", Context.ConnectionId +
" left the group: " + groupName);
11.
});
12.
}
13. }
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Kettő kliens oldalról hívható metódust definiáltam. A csoporthoz való csatlakozásért és
elhagyásáért felelnek, illetve jelzik ezt a csoportnak.
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9. Összegzés
A fentiekben bemutattam hogyan terveztem és implementáltam egy beltéri navigációs
rendszerhez adatgyűjtő alkalmazást és ezen adatok kezelésére alkalmas webszolgáltatást. Mely
gyorsítja és kényelmesebbé teszi a telepítés folyamatát.

9.1. Mobil alkalmazás
A mobil alkalmazás segítségével a mérő személyek egyszerűen kijelölhetnek egy útvonalat,
amin végig akarnak sétálni majd a fent említett mérési protokollt követve kell sétálniuk rajta.
Ezután az alkalmazás a mérés tárolásáról gondoskodik. Internet hozzáférés esetén ezt feltölti a
központi szerverre. Ha bármilyen probléma adódik feltöltés közben, akkor ezt ideiglenesen
eltárolja a készüléken, majd később újrapróbálkozik. A csoportos méréseket támogatva a már
megtett méréseket képes feltüntetni a szoftver és minden új, az adott épülethez tartozó mérésről,
élőben értesülhet a felhasználó.

9.2. Webszolgáltatás
A webszolgáltatás lehetőséget biztosít a térképek tárolására és azok lekérésére. Úgyszintén
tárolja a mérési adatokat strukturáltan és hozzáférést biztosít ezen adatokhoz. Strukturáltsága
miatt könnyen lekérdezhetők csak a mérési útvonalak egy adott épülethez. Illetve kezeli az élő
szinkronizációt a felhasználói csoportok között. Csoportokhoz pedig attól függően
csatlakoznak és jönnek létre, hogy a klienseknek melyik épület térképe van megnyitva.

9.3. Hiányosságok
A webszolgáltatás egyelőre autentikáció nélkül használható, lényegében bárki által. Ez jelenleg
nem probléma, hiszen maga az alkalmazás csak olyanokhoz fog eljutni, akikkel partneri
kapcsolatban van a cég, így a támadás esélye csekély. Azonban ez a jövőben a tervektől függően
változhat, ha széleskörűbb lesz a felhasználói réteg.
Ha nagyobb körben elterjedne ennek a beltéri lokalizációnak a használata, sok felhasználó
kiszolgálására a webszolgáltatás alkalmatlan lenne. Abban az esetben, ha a felhasználók
különböző országokból érkeznének, valószínűleg több szervert is kellene telepíteni különböző
helyekre és a könnyebb menedzselés miatt valamilyen elosztott rendszerben kellene
gondolkozni a jövőben.
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9.4. Fejlesztési lehetőségek
Jelenlegi állapotában a programot már tesztelhetőnek tartom olyan felhasználók kezében, akik
kompetensek a témában. A végfelhasználók részére a szoftver még nem teljesen áll készen.
Lehetne még felhasználóbarátabbá tenni a kezelő felületet. Például az elérhető térképek
listájának összeállítása is lehetne dinamikusabb. Jobb lenne, ha nem kellene megvárni míg
minden provider betölti a térképek listáját, hanem az akkor bővülne, amikor egy-egy provider
végzett. Természetesen ezt valamilyen betöltést jelző animációval a felhasználónak tudtára is
kell adni. Több helyen hiányosak, vagy nem teljesen egyértelműek az információközlések. Nem
egyértelmű ránézésre a program kezelése. Ezt egy alkalmazáson belüli bemutatóval ki lehetne
küszöbölni, ami végigvezetne egy mérés menetén.
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10. Summary
I presented earlier how i designed and implemented a data collecting mobile application for an
indoor navigation system and a web API for manage this data. Which makes the installation
phase more fast and confortable.

10.1. Mobile application
With the help of this mobile application the measuring person can just select a path which he/she
wants to walk along. After that she/he only have to walk straight on this path using the method
mentioned before. When it’s done the software takes care of storing the data, furthermore if
internet connection is avaible then it will be uploaded to the server. In case of any problem
during the upload the application will temporary store it on the device and try it again later. To
support measuring in groups the client can display the previously measured pathways stored in
the database. Also recives update if new measurement is sent to the server depending on which
building is opened.

10.2. Web API
The web API provides functionality to store and access building files. It can also store the
measurement data in structured way and it can be accessed via devices. Because of it is
structured the measured paths can be queried easily. The server also capable of live
synchronization among the members of the same group. Your belonging to a group depends on
which building is opened.

10.3. Deficiency
For now the web API works without authentication and basically can be used by anyone. Right
now this is not an issue because the software is only available for those who are in partnership
with the company and that is why chances of cyber-attacks are minimal. However, it is possible
to be changed in the future when the application is more commonly used.
If this indoor localization was widespread use, the web service couldn’t handle the load. In case
of the load was global then more server installitions are recommended to various locations.
Some kind of distributed system could be the solution for the easier maintaince.
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10.4. Improvement possibilities
In my opinion, in the current status of the application it’s testable for users with IT knowledge.
On the other hand it is not fully ready for end-users. The interface should be more user friendly.
For instance the map list needs to be more dynamic. It would be better to update the building
list after each provider is ready, not to wait for all of them to finish. Of course visual indicator
is required on the UI for the users. Some points informations are confusing and the software
usage is not totally obvious. An in-app guide could easily solve this problem.
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