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Точне визначення місця знаходження гравця у комбінованому 

гральному середовищі є необхідним аспектом під час розробки 

гральних мобільних додатків. Крок за кроком існуючі ігри на 

мобільних платформах стають Location Based Services (LBS), тобто 

додатками, які використовують позицію користувача. Ця тенденція 

обумовлена сучасним ринком реклами та маркетинговими кроками 

розробників. Прикладом таких сервісів також є навігатори, додатки з 

геотегами фотографій, програми-нагадування, які спрацьовують близько 

конкретного місця, наприклад, поруч з офісом або магазином. Причому, 

визначення місцезнаходження об’єкта – це просте завдання. Технології 

стеження доступні і надійні, але все ж таки не бездоганні. Супутникові 

системи навігації GPS та ГЛОНАСС – найточніший на сьогоднішній день 

метод геовизначення. Відповідні модулі є практично у всіх сучасних 

смартфонах, але не завжди і не скрізь він може вирішити поставленні 

завдання. Альтернативою є визначення місця розташування за 

найближчими GSM базовими станціями мереж Wi-Fi. Точність у кожного з 

цих засобів набагато гірше, ніж у GPS. Але за рахунок їх комбінації 

досягається належна точність. При цьому недоліки одного методу 

нейтралізуються можливостями іншого. GSM-вежі є практично скрізь, а 

Wi-Fi мережі – немає. При цьому по Wi-Fi точність визначення краще. 

Тому комбінований спосіб за повнотою і точності краще, ніж кожен з них 

окремо. Так у двох роутерів в різних частинах міста може виявитися 

однакова MAC-адреса. Для визначення розташування гравця слід 

використовувати JavaScript Geolocation API. Це ефективний засіб для 

мобільних пристроїв. За рахунок використання мобільного пристрою 

будуть задіяні всі доступні для цього пристрою засоби визначення місця 

розташування, включаючи позиціонування по GPS, Wi-Fi і даними від веж 

стільникового зв’язку. Для отримання поточного місця розташування 

користувача використовуються відповідні методи мови програмування 

JavaScript. Вони ініціюють асинхронні запити для виявлення місця 

розташування користувача і запитують апаратні засоби позиціонування для 

отримання актуальної інформації. 
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