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ՃանապարհներիՃանապարհներիՃանապարհներիՃանապարհների՝՝՝՝    ըստըստըստըստ    որակիորակիորակիորակի    վերլուծությանվերլուծությանվերլուծությանվերլուծության    ևևևև    քարտեզագրմանքարտեզագրմանքարտեզագրմանքարտեզագրման    
ալգորիթմիալգորիթմիալգորիթմիալգորիթմի    մշակումմշակումմշակումմշակում    ևևևև    ծրագրայինծրագրայինծրագրայինծրագրային    իրացումիրացումիրացումիրացում    

    
ԶաքարԶաքարԶաքարԶաքար    ՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյանՍտեփանյան    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... սմարթֆոն, ինֆորմացիա, տվիչ, Google API, 
արագացում, ձգողություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Ժամանակակից սմարթֆոնները օժտված են ծրագրային և սարքային 

մեծ հնարավորություններով: Մասնվորապես, սմարթֆոնները համա-
լրված են տարբեր նշանակության սենսորներով, որոնք կարող են լինել և 
ֆիզիկական, և ծրագրային, օրինակ՝ համընդհանուր տեղորոշման համա-
կարգի (անգլ. GPS) սենսորը, արագացումաչափը, հոլակը և այլն [9]: 
Ուսումնասիրելով այդ սենսորների աշխատանքը և նրանցից վերադարձ-
վող տվյալները՝ որոշվեց մշակել ալգորիթմ, որը թույլ կտա իրականացնել 
ճանապարհների որակի մասին ինֆորմացիայի հավաքագրում այդ 
տվյալների հիման վրա: Հավաքագրված ինֆորմացիան կարող է ունենալ 
տարբեր կիրառություններ: Մասնավորապես, նշված խնդրի լուծման 
անհրաժեշտությունն առաջացել է ճանապարհների ըստ որակի քար-
տեզագրման հավելվածի ստեղծման գաղափարից: Այդ հավելվածի հիմ-
նական նպատակն այն է, որ առկա քարտեզի հիման վրա իրականացվի 
ճանապարհների դասակարգում՝ ըստ որակի, այսինքն՝ ելնելով ճանա-
պարհատվածի որակի մասին ունեցած որոշակի միջին գնահատականից՝ 
գունավորել նշված հատվածը գունային որոշակի միջակայքից: Որպես 
օրինակ այդ միջակայքը կարող է լինել կարմիրից մինչև կանաչ, այսինքն՝ 
առավել վատ ճանապարհները կունենան կարմիրին ավելի մոտ գունա-
վորում, իսկ համեմատաբար ավելի լավ ճանապարհները՝ կանաչին մոտ 
գունավորում, կախված ճանապարհատվածի որակի միջին գնատա-
կանից: 

Որպես վերջնական արդյունք, օգտատերը, միացնելով հավելվածը, 
կարող է պատկերացում կազմել ճանապարհների որակի մասին և 
ընտրել իր շարժմանն առավել հարմար երթուղի: Պետք է նշել, որ հավել-
վածը ներկայացնելու է հաճախորդ-սպասարկում ճարտարապետու-
թյամբ [3] աշխատող համակարգ: Այսինքն՝ հավաքարգված ինֆորմա-
ցիան պետք է լինի ընդհանուր։ Քարտեզագրված ճանապարհների մասին 
ինֆորմացիան պետք է հասանելի լինի հավելվածի բոլոր օգտատերերին: 
Իրենց հերթին բոլոր օգտատերերը պետք է հավելվածից օգտվելու հետ 
միաժամանակ ինֆորմացիա հավաքագրեն հենց այն հատավածի համար, 
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որով իրենք տեղաշարժվում են տվյալ պահին: Հաշվի
փաստը և այն, որ այսօր սմարթֆոնները լիովին փոխարինում
տեղորոշիչներին՝ հանգեցինք գաղափարի, որի նպատակը
ների GPS տեղորոշիչների կատարելագործումն է:  

Սմարթֆոններից յուրաքանչյուրն ունի իր օպերացիոն
որի մեջ կայուն առաջատարներ են iOS-ը և Android-ը: Վերջինիս
կազմում է 75 %-ից ավելին: Ելնելով Android օպերացիոն
աշխատող սարքերի տարածվածությունից և հասանելիու
տանքը իրականացվել է այդ համակարգով աշխատող սար
համար։ Աշխատանքի արդյունքում մշակվել է ալգորիթմ
պորտային միջոցում տեղադրված սմարթֆոնի սենսորներից
ստանալով, անկախ սմարթֆոնի՝ տարածության մեջ ունեցած
599-627]՝ որոշում է մեքենայի ուղղաձիգ տատանումների 
Այդ տվյալների հիման վրա կառուցվում է գրաֆիկ (նկ. 3
գրում է ճանապարհի անհարթությունների մակարդակը և
քարտեզագրում՝ ըստ ճանապարհների որակի (նկ. 4)։ 

 
ՄեթոդներՄեթոդներՄեթոդներՄեթոդներ    

Խնդրի լուծման համար կիրառվել են տարբեր տեսակի
Ուսումնասիրելով այն սենսորները, որոնց կողմից ստացված
կապված են տարածության մեջ սմարթֆոնի դիրքից, դիրքի
թյունից, շարժման արագացումից, մշա-
կելով նրանց կողմից ստացված տվյալ-
ները՝ հնարավոր եղավ ստանալ անհրա-
ժետ ցուցանիշները միայն այն դեպքի հա-
մար, երբ սարքը կգտնվի ավտոմեքենա-
յում միայն ճիշտ հորիզոնական (զրոյա-
կան) դիրքում՝ չունենալով շեղում այդ 
դիրքից: Նշվածը կարելի է հասկանալ՝ 
դիտարկելով ներկայացված համակարգը 
(նկ. 1): 

Պատկերացնենք, որ երեք առանցք-
ների հատման կետում գտնվում է սմարթ-
ֆոնը՝ ընդ որում ուղղված էկրանով դեպի 
երկինք: Ներկայացված կոորդինատային 
համակարգը հարաբերական է էկրանի 
նկատմամբ, և կախված տարածության մեջ 

Նկար Նկար Նկար Նկար 1111․․․․    Սարքի նկատմամբՍարքի նկատմամբՍարքի նկատմամբՍարքի նկատմամբ
հարաբերական հարաբերական հարաբերական հարաբերական 

կոորդինատայինկոորդինատայինկոորդինատայինկոորդինատային

Հաշվի առնելով այս 
փոխարինում են GPS 
նպատակը սմարթֆոն-

օպերացիոն համակարգը, 
Վերջինիս բաժինը 

օպերացիոն համակարգով 
թյունից՝ աշխա-

սարքավորումների 
ալգորիթմ, որը, տրանս-
սենսորներից տվյալներ 

ունեցած դիրքից [4, 
 բարձրությունը: 
. 3), որը նկարա-
և կատարվում է 

տեսակի սենսորներ: 
ստացված տվյալները 

դիրքի փոփոխու-

Սարքի նկատմամբՍարքի նկատմամբՍարքի նկատմամբՍարքի նկատմամբ    
հարաբերական հարաբերական հարաբերական հարաբերական     

կոորդինատայինկոորդինատայինկոորդինատայինկոորդինատային    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    
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սարքի ունեցած դիրքից՝ առանցքները չեն փոխվում: � առանցքը հորիզո-
նական է՝ ուղղված սմարթֆոնից աջ, � առանցքը ուղղահայաց է և 
ուղղված է դեպի վեր՝ գտնվելով � առանցքի հետ նույն հարթության մեջ, � 
առանցքը ուղղահայաց է սարքի էկրանին և ուղղված է դեպի երկինք: Այն 
դեպքում, երբ նշված համակարգը համընկնում է սարքի առանցքների 
համակարգի հետ՝ առանց շեղուների, մեզ անհրաժետ ցուցանիշների 
ստացումը բավականին պարզ է: Սակայն սարքը կարող է գտնվել 
տարածության կամայական դիրքում՝ ունենալով շեղում ինչպես մեկ 
առանցքի, այնպես էլ բոլոր առանցքների նկատմամբ միաժամանակ: Այս 
դեպքում առաջանում է բարդություն ճիշտ տվյալների ստացման համար: 

Կատարելով եռաչափ տարածության մեջ մարմնի պտույտի ուսում-
նասիրություն՝ հանգեցինք քվատերնիոնների գաղափարին [8]: Քվատեր-
նիոնները տարածության մեջ մարմնի դիրքի և պտույտի մեթեմատիակա-
կան արտահայտումն են: Ինչպես արդեն նշվել է, ալգորիթմում մուտ-
քային են եղել սենսորներից ստացված տվյալները: Մասնվաորապես այդ 
սենսորներն են արագացումաչափը, գծային արագացումաչափը և ծան-
րության ուժի սենսորը [6; 4, 631-638]: Գծային արագացումաչափից 
ստացված տվյալները ներկայացնում են ��,  �,  �! առանցքների վրա 
օբյեկտի շարժման արագացմուների պրոյեկցիաները՝ հաշվի չառնելով 
ծանրության ուժի ազդեցությունը: Իրենց հերթին ծանրության ուժի 
սենսորներից ստացված տվյալները ��,  �,  �! առանցքների վրա օբյեկտի 
վրա ազդող ձգողության վեկտորի պրոյեկցիաներն են: 

Ճանապարհի որակի որոշումը կապվել է ուղղաձիգ առանցքով 
օբյեկտի ունեցած արագացման փոփոխման հետ, որից հնարավոր է 
որոշել, թե որքան է այդ ուղղությամբ օբյեկտը տատանվել, այսինքն՝ 
կորոշվի անհարթության բարձրությունը, ընդ որում անհրաժշետ է հաշվի 
առնել այն դեպքը, որ սարքը կարող է գտնվել տարածության կամայական 
դիրքում: Ինչպես արդեն նշվել է, նախապես կատարվել է քվանտերնիոն-
ների ուսումնասիրություն, և փորձ է արվել դրանք կիրառելու նշված 
խնդրի լուծման համար: Այդ դեպքում անհրաժեշտ են նաև արագացումա-
չափից ստացված տվյալները, որոնք տալիս են ��,  �,  �! առանցքների 
վրա օբյեկտի շարժման արագացմուների պրոյեկցիաները՝ հաշվի առնե-
լով ծանրության ուժը: Սարքի պտույտի դեպքում պետք է հաշվել սարքի 
նախնական, հավասարակշռված դիքրից ունեցած շեղման անկյունը և 
հաշվել արագացումը այդ դիրքում: Սակայան քվանտերնիոնների կիրառ-
ման դեպքում շեղման անկյունը հաշվվում է ոչ թե նախնական, հավասա-
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րակշռված դիքրից, այլ նախորդ փոփոխված պտույտի դիրքից, ինչը և 
հնարավորության չտվեց ճշգրիտ կատարել հաշվարկները: Այդ խնդրի 
լուծման համար որոշվեց ձգողության սենսորի տրված արագացումներից՝ �� , �� , �� , որոշել համազոր � վեկտորը (հավասարում 1): Ճանապարհի 
որակի՝ հնարավորինս ճշգրիտ գնահատման համար անհրաժեշտ է ճա-
նապարհի առանձին փոքր հատվածների համար ստանալ հավաքա-
գրված տվյալների միջին արդյունքը, որը և կլինի փոքր հատվածի որակի 
գնահատական: Ունենալով � համազոր վեկոտրը և նրա պրոյեկցիան 
��,  �,  �! առանցքների վրա՝ կարող ենք որոշել յուրաքանչյուր վեկտորի 
պտտման անկյան չափը (հավասարում 2) հետևյալ կերպ (նկ. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

 
 

    
Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. Նկար 2. ՁգողությանՁգողությանՁգողությանՁգողության    վեկտորի վեկտորի վեկտորի վեկտորի պրոյեկցիաներպրոյեկցիաներպրոյեկցիաներպրոյեկցիաներ    

 

� = 	 ��W +	��W + ��W (1) 

�G� � =	 H	¡¢¡ , �G� � =	 H	¡�¡ , �G� � =	 H ¡£¡  (2) 

Այսպիոսով՝ ունենալով օբյեկտի շեղման անկյունները եռաչափ տա-
րածության մեջ և արագացումները յուրաքանչյուր առանցքի վրա, առանց 
ծանրության ուժի ազդեցության, կարող ենք որոշել ուղղաձիգ առանցքի 
վրա ազդող արագացումը՝ պրոյեկտելով դրանք ��,  �,  �! առանցքների 
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վրա նախնական, հավասարակշռված դիրքում (հավասարում 3): 

�¤ =  ��� ∗ �G��!W + ��� ∗ �G���W + ��� ∗ �G��!W (3) 

Պետք է նշել, որ արագացումաչափը լիակատար ճշտություն չի 
ապահովում. ամեն գրանցման ընթացքում առկա է որոշակի չնչին սխալ, 
այդ սխալները, անըդհատ գումարվելով, զգալի ազդեցություն են ունե-
նում տեղափոխության վրա։ Այդ սխալները մեղմելու նպատակով բանա-
ձևում մտցված են արգելակումն ապահովող անդամներ։ 

Ուղղահայաց ուղղությամբ տեղափոխության որոշման համար նախ 
պետք է որոշել տվյալ պահին սարքի ակնթարթային արագությունը 
(հավասարում 4). 

��h+ = �¤ ∗ 	∆� H 0.05 ∗ ��, (4) 

որտեղ ∆t-ն սենսորից կամայական երկու տվյալներ ստանլու պահերի ժա-
մանակների տարբերությունն է, V§h+-ն տատանումից հետո սարքի ունե-
ցած արագությունը, 0.05 ∗ V§-ն չեզոքացնում է արագության շեղումը։ 

Տատանումների մեծությունը որոշելու համար օգտագործվել է 
հետևյալ բանաձևը. 

4�h+ =	 (��h+ +	��)/2 ∗ 	∆� − 0.05 ∗ 4� , (5) 

	��-ն տատանման պահին սարքի ունեցած 
սկզբնական արագությունն է, 0.05 ∗ 4�-ն 
չեզոքացնում է տատնման շեղումը։ Ալգո-
րիթիմի աշխատանքի արդյունքը և ճանա-
պարահատվածի որակի վերլուծությունը 
դիտարկելու համար ստեղծվել է գրաֆի-
կական պատկեր (նկ. 3): 

Վերին գրաֆիկը, ցույց է տալիս 
մեքենայում գտնվող սմարթֆոնի տատա-
նումների մակարդակը՝ կախված ժամա-
նակից, իսկ ներքևի գրաֆիկը՝ միջին գնա-
հատականի կախումը ժամանակից:  

    

Նկար 3. ճանապարհների Նկար 3. ճանապարհների Նկար 3. ճանապարհների Նկար 3. ճանապարհների     
որակի վերլուծության գրաֆիկորակի վերլուծության գրաֆիկորակի վերլուծության գրաֆիկորակի վերլուծության գրաֆիկ    
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ԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներԱրդյունքներ    

Աշխատանքի արդյունքում մշակվել է ալգորիթմ, որը հնարավորու-
թյուն է տալիս որոշելու ճանապարհների անհարթություների մակար-
դակը։ Խնդրի լուծուման համար օգտագործվում են սմորթֆոնի մի քանի 
տեսակի տվիչներ, որոնք հիմնականում կապված են տարածության մեջ 
սարքի տեղաշարժով [1]։ Այդ տվյալները նախնական վիճակով նկարա-
գրում են սարքի շարժումը հավասարակշռության դիրքում, մինչդեռ 
սարքը տրանսպորտային միջոցում կարող է գտնվել կամայական դիր-
քում՝ ունենալով շեղումներ մեկ կամ մի քանի հարթությունների նկատ-
մամբ։ Նշված սահմանափակումերը հաղաթահարելու համար անհրա-
ժեշտ էր որոշել շեղման անկյունները հավասարակշռության դիրքից։ Դա 
հնարավոր եղավ իրականացնել՝ կիրառելով մի քանի տվիչների 
տվյալների համախմբություն։ Մասնավորպես շեղման անկյունները 
որոշվեցին ձգողության տվիչից ստացված ձգողության վեկտորի պրոյեկ-
ցիաների միջոցով, որից հետո, տվիչից ստանալով սարքի արագա-
ցումները բոլոր առանցքների վրա և հաշվելով այդ մեծությունների 
պրոյեկցիաները ուղղաձիգ առանցքի վրա, հնարավոր եղավ ստանալ 
սարքի տատանումների մակարդակը։ Ճանապարահի որակի որոշումը 
ենթադրում է նրա առանձին հատվածների անհարթությունների մակար-
դակի գնահատում։ Այդ հատվածով շարժումն սկսելու պահից իրակա-
նացվում է մեծ քանակաությամբ տվյալների ստացում տվիչներից, որոնք 
ցույց են տալիս սարքի տատանումների մակարդակը հավասարակշռու-
թյան դիրքից։ Մինչև հատվածի վերջնակետին հասնելը անընդհատորեն 
իրականացվում է ցուցանիշների միջին արժեքի հաշվարկ, որը և նկարա-
գրում է այդ հատվածի որակը։ Նշված արժեքների հիման վրա քարտեզա-
գրման իրականացման համար այդ տվյալերը պետք է պահվեն տվյալ-
ների բազայում։ Տվյալների բազան պետք է ունենա այնպիսի կառուց-
վածք, որ հնարավոր լինի իրականացնել հատվածի նույնացում՝ կախված 
հատվածի սկզբնակետից և վերջնակետից, ինչպես նաև հնարավոր լինի 
պահել այդ հատվածի որակը բնութագրող թիվ (բազայի կառուցվածքը 
տե՛ս 1-ին աղյուսակում)։ 
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Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1     
Տվյալների բազայի Տվյալների բազայի Տվյալների բազայի Տվյալների բազայի ուրվագծիուրվագծիուրվագծիուրվագծի    մոդելմոդելմոդելմոդել    

start_longitudestart_longitudestart_longitudestart_longitude start_latitudestart_latitudestart_latitudestart_latitude    end_longitudeend_longitudeend_longitudeend_longitude    end_latitudeend_latitudeend_latitudeend_latitude    quality_valuequality_valuequality_valuequality_value    

40,809125 44,491433 40,809379 44,490703 7,443 

40,809633 44,489949 40,809887 44,489206 7,965 

    
Տվյալների բազայից ստացված ինֆորմացիան փոխանցվում է Google 

կազմակերպության կողմից ներկայացված ծրագրային միջերեսին, 
մասնավորապես    Directions API----ին [7]։ Այն, որպես սկզբնակետ վերցնելով 
start_longitude և start_latitude կոորդինատներով կետը և որպես վերջնա-
կետ՝ համապատասխանաբար end_longitude և end_latitude կոորդինատ-
ներով կետը, պատկերում է հատվածը քարտեզի վրա։ Միևնույն ժամա-
նակ հաշվի է առնվում նաև բազայի quality_value սյունը, ըստ որի՝ 
կարմիրից կանաչ գունային միջակայքից ընտրվում է հատվածի գույնը։ 
Բավականին բարդություն է ներկայացնում հատվածի որոնումը բազա-
յում, քանի որ GPS-ից ստացված տվյալները կարող են ունենալ որոշակի 
շեղումներ։ Այսինքն՝ ժամանակի տարբեր պահերի միևնույն կետի կոոր-
դինատների հարցման դեպքում կարող են ստացվել տարբեր տվայալներ, 
բայց քիչ շեղումով։ Այդ շեղման չափը կախված է նաև սմարթֆոնի 
սարքային ապահովումից, տվյալ պահի եղանակային պայամաններից, 
ինչպես նաև համացանցի որակից։ Ծրագրի թեստավորման ժամանակ 
պարզ դարձավ, որ կիրառված ծրագրային միջերեսը մասամբ լուծում է 
այդ խնդիրը՝ համադրելով քիչ շեղում ունեցող ճանապարահատվածները։ 
Ընդ որում այս միջերեսից ստացված տվայլների մեջ առկա են այդ 
առավել ճշգրիտ հատվածների սկզբնակետերի և վերջնակետերի կոորդի-
նատները։ Եվ հենց այդ արժեքներնն էլ ներմուծվում են բազա։ Նույն 
հատվածով երթևեկելիս անհարժեշտ է որոնել ընթացիկ հատվածը 
բազայում և փոփոխել հատվածի որակական գնահատականը՝ հնի և նորի 
միջին թվաբանականով։ Բայց, քանի որ GPS շեղումը կարող է բավակա-
նաչափ մեծ լինել, որոշվեց սկզբնակետերի որոնման ժամանակ մտնեցնել 
շեղման թույլատրելի տիրույթ։ Այս ամենը կապահովի ճանապարհների 
որակի մասին տեղեկատվության հրատապությունը և վերանորոգման 
դեպքում քարտեզի վրա ևս կթարմացվի ինֆորմացիան։ 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Մշակված ալգորիթմը և դրա հիման վրա ստեղծված հավելվածը 
հնարավորություն են տալիս օգտվողներին պատկերացում կազմելու 
ճանապարհների որակի մասին, ընտրելու իրենց տեղաշարժի համար 
առավել հարմար երթուղին (նկ. 4): Հավաքված տեղեկատվությունը պետք 
է լինի ընդհանուր, իսկ քարտեզագրված ճանապարհի մասին տեղեկատ-
վությունը պետք է հասանելի լինի 
հավելվածի բոլոր օգտագործողներին: 
Միևնույն ժամանակ բոլոր օգտվող-
ներն իրենց հերթին հավելվածն 
օգտագործելիս պետք է տեղեկություն 
հավաքեն ճանապարհի այն հատ-
վածի վերաբերյալ, որով նրանք այդ 
պահին երթևեկում են: Համակարգի 
նման աշխատանքի դեպքում միաժա-
մանակ կիրականցվի ինչպես տվյալ-
ների հավաքագրում, այնպես էլ քար-
տեզագրված և դասակարգված ճանա-
պարհների վերաբերյալ տեղեկության 
տրամադրում օգտագործողներին: 
Բացի վերը նշվածից՝ ճանապարհ-
ների որակի վերաբերյալ տեղեկու-
թյուն կարող է տրամադրվել նաև 
ճանապարհները վերանորոգող ընկե-
րություններին: Աշխատանքի համար 
օգտագործվում են ամպային ժամա-
նակակից տեխնոլոգիաներ [5, 24-36], 
մասնավորապես՝ Google-ի Cloud 
Platform տեխնոլոգիան [2]: Նման 
տեխնոլոգիաները հնարավորություն 
են տալիս աշխատելու մեծ քանակու-
թյամբ հարցումների հետ, որոնց մշա-
կումն ու պատասխանը պահանջում 
են բավականին հզոր սպասարկիչներ (սերվեր): Հավելվածի հետագա 
մշակման ժամանակ նախատեսվում է օգտագործել ամպ, ներունակ 
սպասարկիչներ [10], ինչպես նաև տվյալների բազա, որոնք գործում են 
մեծ տվյալների հետ:     

Նկար 4. Ճանապարհների Նկար 4. Ճանապարհների Նկար 4. Ճանապարհների Նկար 4. Ճանապարհների     
քարտեզագրմանքարտեզագրմանքարտեզագրմանքարտեզագրման    հավելվածհավելվածհավելվածհավելված 
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ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Разработка и программная реализация алгоритма анализа и Разработка и программная реализация алгоритма анализа и Разработка и программная реализация алгоритма анализа и Разработка и программная реализация алгоритма анализа и 
картографирования дорог по качествукартографирования дорог по качествукартографирования дорог по качествукартографирования дорог по качеству    

ЗакарЗакарЗакарЗакар    Степанян Степанян Степанян Степанян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова::::  смартфон, информация, датчик, Google API, 
ускорение, гравитация    

В работе представлен алгоритм разработанный для устройств под 
управлением ОС Android, который определяет высоту вертикальных 
колебаний машины путем получения данных от датчика смартфона, 
расположенного в автомобиле, независимо от местоположения устройства. 
На основе этих данных строится график, который описывает уровень 
шероховатости дороги. Приложение позволяет пользователю получить 
представление о качестве дорог и выбрать маршрут, наиболее подходящий 
для его движения.    В конечном итоге пользователь, включив приложение, 
может получить представление о качестве дорог и выбрать наиболее 
удобный для себя маршрут. Следует отметить, что приложение будет 
представлять собой систему работающую на клиент-сервер архитектуре. То 
есть собранная информация должна быть общей, а информация об отобра-
жаемых дорогах должна быть доступна всем пользователям приложения. В 
свою очередь, все пользователи одновременно с использованием приложе-
ния, должны собрать информацию об участке дороги, по которой они 
перемещаются в данный момент. Для выполнения описанных действий 
были применены современные технологии, такие как облачные техноло-
гии вместе с запущенными на них серверами, например, различные 
программные интерфейсы, предоставленные ими для работы с картами. 
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The The The The Development and Software Implentation of Algorithm for Development and Software Implentation of Algorithm for Development and Software Implentation of Algorithm for Development and Software Implentation of Algorithm for 
Analyzing and Mapping Roads by QualityAnalyzing and Mapping Roads by QualityAnalyzing and Mapping Roads by QualityAnalyzing and Mapping Roads by Quality    

ZZZZakarakarakarakar    StepanyanStepanyanStepanyanStepanyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: smartphone, information, sensor, Google API, acceleration, 
gravity 

The work presents an application algorithm developed for devices running 
on Android operating systems, which determines the height of the machine's 
vertical fluctuations by receiving data from the smartphone’s sensors located in 
the vehicle regardless of the location of the smartphone. Based on this data, a 
graph is constructed that describes the level of road roughness. The app allows 
the users to get an idea of the quality of the roads and choose the route best 
suited to their movement. As a final version of the application will be a client - 
server architecture working system. It means, the collected information should 
be general and the mapped road information should be available to all users of 
the application. In their turn, using the application, the users must collect 
information about that part on which they are moving at that moment. In order 
to perform the described activities current modern technologies such as cloud 
technologies have been applied together with servers running on them, for 
instance, various software interfaces provided by them to work with maps. 
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