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Raport kierownika zespołu za semestr zimowy

Jestem kierownikiem zespołu IV. Naszym opiekunem jest mgr Krzysztof Czarkowski. Zespół 
pracuje w składzie:

 Anna Gogolińska – sekretarz, programista 

 Agnieszka Holka – programista

 Joanna Jaranowska – kierownik, programista

 Tomasz Głowiński – programista, grafik

 Krzysztof Kosyl – programista

Nasza grupa zajmuje się projektem Nabuchodonozor. Jest to zestaw aplikacji mających za 
zadanie  stworzenie  serwisu  internetowego,  dedykowanego  w  szczególności  rowerzystom, 
zawierającego  szczegółowe  mapy  ścieżek  leśnych.  Źródłem danych  o  trasach  są  odczyty  z 
odbiornika GPS. Prace podzieliliśmy na następujące moduły:

 Gilgamesz – aplikacja na urządzenie mobilne, odpowiedzialna za połączenie z GPS-
em  poprzez  Bluetooth,  umożliwia  wprowadzanie  dodatkowych  informacji 
dotyczących  jakości  ścieżek  oraz  charakterystycznych  punktów  (takich  jak  pola 
namiotowe, sklepy itp.);  przewidujemy również możliwość graficznej wizualizacji 
map na telefonie komórkowym z uwzględnieniem aktualnej pozycji użytkownika

 Marduk – parser danych pobranych z GPS (w różnych standardach)

 Semiramida  –  serwis  internetowy  udostępniający  mapy  internautom;  dane  po 
obróbce  w  module  Marduk  poprzez  stronę  internetową  trafiają  do  bazy  danych; 
przebyte  ścieżki  mogą  być  nakładane  na  mapy  Google;  udostępnia  możliwość 
wydruku mapy i eksportu do popularnych formatów wymiany danych GIS 

 Hammurabi  –  aplikacja  obsługująca  bazę  danych;  pobiera  dane  i  jednocześnie 
udostępnia  je  Semiramidzie;  ważnym  jej  zadaniem  jest  niwelowanie  błędów 
pomiarowych GPS-a, wykrywanie i uśrednianie powtarzających się tras

Do  dnia  24.01.2007  zostały  wykonane  następujące  prace  związane  z  projektem 
Nabuchodonozor:

 został dokonany podział prac między poszczególnych członków zespołu

 powstała wstępna wersja strony internetowej zespołu



 grupa zaznajomiła się z niezbędnymi technologiami, narzędziami oraz bibliotekami 
potrzebnymi do realizacji projektu

 zaimplementowaliśmy  pierwsze  działające  wersje  wszystkich  czterech  modułów; 
obecnie  aplikacja  umożliwia  pobranie  danych  geograficznych  poprzez  Bluetooth, 
zapisanie ich w pamięci telefonu; pliki te umieszczane są w bazie danych, można je 
również nanieść na mapy Google (nie jest to jeszcze zintegrowane z bazą) 

Zadania do wykonania:

 rozwinięcie i udoskonalenie wszystkich modułów

 testowanie poprawności

 stworzenie dokumentacji technicznej i dla użytkownika

 przygotowanie prezentacji

Dodatkowe możliwości rozwoju:

 wysyłanie  (w  czasie  rzeczywistym)  swojej  pozycji  przez  użytkowników 
zarejestrowanych w bazie 

 liczenie pola wyznaczonego poprzez GPS

 rejestrowanie tras samochodowych z uwzględnieniem kierunkowości ulic itp.

Podsumowanie:

 w pracach nad projektem brali udział wszyscy członkowie zespołu

 zadania były wykonywane zgodnie z harmonogramem

Joanna Jaranowska


