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Cíl prezentace

• Vytvořit internetovou kartografickou aplikaci prezentující 
Klaudyánovu mapu

• Vlastnosti aplikace
– Vektorová grafika (kvůli případnému tisku)
– Multimediální (propojení s rastry, texty, videem, zvukem)
– Interaktivní
– Levná
– Platformě nezávislá (včetně mobilní zařízení)
– Interoperabilní

• Naučit se pracovat s webovými technologiemi XML, XSLT, 
SVG, HTML, CSS



  

Technologie

Rastrová grafika
Geografický informační 

systém nebo mapový server

Mapové aplikace a virtuální 
glóby

Scalable Vector Graphics & 
Hypertext Markup Language



  

Vektor nebo rastr?



  

Nejlépe obojí



  

SVG - trocha historie...

• SVG – otevřený vektorový formát určený především pro 
distribuci vektorových dat v prostředí Internetu

• W3C SVG Working Group – 
http://www.w3.org/Graphics/SVG/

• SVG vytváří W3C od roku 1998

• První finální verze SVG 1.0 – září 2001

• Od 14.1.2003 k dispozici verze SVG 1.1

• SVG 1.2 – W3C Working Draft, 13.4.2005

• Scalable Vector Graphics Tiny 1.2, 22.12.2008

• Mobile SVG Profiles: SVG Tiny and SVG Basic, 15.6.2009

• Scalable Vector Graphics 1.1 (Second Edition), 16.8.2011

http://www.w3.org/Graphics/SVG/


  

SVG - trocha budoucnosti...



  

Proč SVG?

• Syntaxe na bázi 
SGML/XML

• Otevřená technologie

• Nezávislost na operačním 
systému i konkrétním 
software

• Komunikace s dalšími 
technologiemi – XHTML, 
SMIL, DOM, ECMA Script, 
XSLT, CSS, MathML, 
XForms, RDF...

• Zápis ve formě textového 
souboru → vyhledávání 
textu uvnitř obrázků

• Interaktivita (ECMA Script, 
DOM)

• Komprese souborů SVG 
(.svgz)

• Přenos ICC profilů – 
pronikání SVG do oblasti 
typografie (vývoj SVG 
Printing)

• Podpora znakového 
kódování Unicode

• Propojení s mobilními 
zařízeními

• Propojení s HTML 5



  

Vektor + Rastr + Text = Mapa

Central Station

Park
Hospital

Central Station

Park
Hospital



  

Tvorba SVG map

• Pomocí WYSIWYG editorů

• Export z jiného formátu

• Generování z dat ve formátu XML pomocí XSLT 
transformací

• Generování z databáze prostřednictvím skriptovacích 
jazyků



  

WYSIWYG editory

• Snadné a pohodlné (+)

• Open-source editory (+)

• Možnost výrazného ovlivnění výsledné podoby mapy (+)

• Chyby a nepřesnosti (-)

• Grafická přesnost (-)

• Java (?)



  

Export dat do SVG

• Prostředí pro zpracování geoinformací (+)

• Velké množství dat v GIS formátech (+)

• Nedodržování standardů (-)

• Neexportují se data, ale výsledná mapa (-)

• Nucené používání ruční editace (interaktivita...) (-)



  

XSLT transformace

• XML technologie – data, transformace i výsledek (+)

• Modifikace a přizpůsobení stylů (+)

• Možnost výrazného ovlivnění výsledné podoby mapy (+)

• Kvalitní programové vybavení (+)

• Komplikované, složité, nepohodlné (-)

• Netriviální znalosti z oblasti XML a XSLT (-)

• Java (?)



  

Generování SVG map z databáze

• Z pohledu budoucnosti nejperspektivnější (+)

• Free software (+)

• Zavedené technologie (+)

• Jednoduché zpracování velkého množství dat (+)

• Používání XML technologií (+)

• Nutnost programování (-)



  

Tematické mapy v SVG



  



  

Základní princip aplikace

(X)HTML

CSS

Webová stránka
prezentovaná
v prohlížeči

Popis mapy

Pravidla pro
vizualizaci

Tematická mapa
prezentovaná
v prohlížeči

Geodata

Pravidla pro
vizualizaci

Popis mapy
Transformační

procesor
Tematická mapa

prezentovaná
v prohlížeči



  

...ještě jednou a podrobněji...

Geodata

Pravidla pro 
vizualizaci

Popis mapy
Transformační

procesor MapyMetadata

Data

Schémata

Tabulky

Data

Grafy

Metadata

Texty

Linky...



  

...konkrétní XML technologie

GML...

XSLT 2.0

XML
(RELAX NG) Saxon

(nebo interní p.) SVG...

Geodata

Pravidla pro
vizualizaci

Popis mapy
Transformační

procesor
Tematická mapa

prezentovaná
v prohlížeči

Zdrojová data
Řídící soubor Formát pro

vizualizaci
Transformační

software

Popis transformace



  

Zdrojová data & řídící soubor

Transformační 
styl

Schéma 
(datový 
model)



  

Zdrojová data – schéma



  

Zdrojová data – schémata



  

XSLT stylXML 
hlavička Kořenový 

element

Kořenový 
element

Definice 
výstupu

Transf. 
šablona HTML 

kód



  

Struktura aplikace

Aplikace

HTML

XSLT

CSS



  

Výsledek transformace

Pozor na 
pravidla pro 

XML soubory!



  

XSLT styl



  

Výsledek transformace



  

Kde je transformační procesor?

Geodata

Pravidla pro
vizualizaci

Popis mapy
Transformační

procesor
Tematická mapa

prezentovaná
v prohlížeči



  

Kaskádový styl



  

Výsledek transformace



  

Další verze stylů



  

Výsledek transformace

Kde jsou 
vstupní data?



  

Struktura aplikace

Aplikace

HTML

XSLT

CSS Ext. 
soubory



  

Struktura aplikace

Aplikace

HTML

XSLT

CSS

Data

Ext. 
soubory



  

Seznam městeček

Pro každý 
element...

Výběr 
prvku



  

Výsledek transformace



  

Vylepšení stylu

Okraje, 
zarovnání 

textu

Nadpis, 
ohraničení



  

Seřazení městeček podle abecedy



  

Interaktivita

Vytvořit 
aktivní 
odkazy



  

Interaktivita



  

SVG?

Kde je slíbené SVG?



  

SVG?

Kde je slíbené SVG?

Nejdříve je potřeba vložit jmenný prostor



  

Jednoduchý sloupcový graf



  

Jednoduchý sloupcový graf v XSLT

Proměnná 
– podíl 

městeček

SVG 
dokument

Skupina se 
společnými 
vlastnostmi

Sloupcový 
graf

Legenda

Text 
legendy

Inline 
styly

Výhoda – při 
změně dat 

se přepočte i 
graf



  

Mapa na závěr první části



  

Druhá část

• Tabulka

• Menu

• Další grafy

• Texty

• Vektorová mapa

Příští 
konzultace



  

Tabulka

• Zadání: Jednoduchá tabulka obsahující sloupce
– Kategorie sídel – panská, královská, katolická, 

utrakvistická, městečka, ostatní
– Seznam sídel příslušné kategorie
– Počet sídel příslušné kategorie
– Podíl sídel příslušné kategorie na celkovém počtu



  

XSLT kód
První dva 

řádky 
tabulky

Hlavička 
tabulky

Výběr 
královský
ch měst

Výpočet 
celočíselné 
procentuální 

hodnoty

Prvky tabulky 
– <table>, 

<tr>, <th> a 
<td>



  

XSLT kód – test posledního prvku

Je pořadí 
aktuálního 

prvku menší 
než celkový 
počet prvků?

Není aktuální 
prvek 

posledním 
prvkem?



  

Výsledek



  

Kaskádový styl

Specifické prvky 
pro různé typy 
prohlížečů – 

pozadí pomocí 
gradientů

Společný 
styl pro 

dva různé 
prvky

Nastavení 
hranic 
tabulky



  

Menu

• Stránka už obsahuje větší počet prvků → orientační prvky 
umožňující pohyb po stránce
– Vlastní menu – sémantický prvek <nav>
– Interní odkazy v dokumentu
– Možnost návratu zpět do menu



  

Menu

• Stránka už obsahuje větší počet prvků → orientační prvky 
umožňující pohyb po stránce
– Vlastní menu – sémantický prvek <nav>
– Interní odkazy v dokumentu
– Možnost návratu zpět do menu



  

Menu bez stylu



  

CSS – tlačítko „Zpět do menu“

Prvek se 
zobrazí jako 

blokový, 
nikoli řádkový 

element

Odkaz 
třídy 

“back”

Bez 
podtržení 
odkazu

Jak se 
tlačítko 

změní při 
zaměření 
kurzorem



  

CSS – menu

Vodorovné 
menu

Po zaměření 
kurzorem se 
barva písma 

změní na 
oranžovou



  



  

• Popište, funkcionalitu kódu na řádcích 121-123, 124, 125, 
126-128, 129-131, 132, 135-140, 139

Vektorová mapa – cvičení



  

Vektorová mapa - řešení

• 121-123 – definice vizualizačního stylu pro třídu „katolická“ 
- červená výplň

• 124 – transformace výsledné kresby (posun a zvětšení)

• 125 – výběr měst ležících v Plzeňském kraji

• 126-128 – vykreslení značky pro královské město (kruh o 
poloměru 4 pixely), jako třída (class) je doplněn atribut 
„vira“

• 129-131 – vykreslení značky pro panské město (čtverec o 
straně 4 pixelů), jako třída (class) je doplněn atribut „vira“

• 132 – popisky ke všem městům

• 135-140 – legenda

• 139 – v mapě neexistují panská kališnická města, proto je 
element zakomentovaný a nezobrazuje se



  

Vektorová mapa – ukázka



  

Graf – cvičení → napište čísla řádků

Kde se 
vypočítávají 

výšky 
sloupců 
grafu?

Kde se 
nachází 

osy grafu?

Kde jsou 
popisky os 

grafu?

Kde se 
zjišťuje 
počet 

katolických 
měst?

Kde se 
zjišťuje 

počet měst, 
která nejsou 
katolická?

Najděte konec 
a začátek 

kořenového 
elementu SVG 

dokumentu.

Kde se 
vykresluje 
legenda 
grafu?

Jakou 
barvu má 
sloupec 

katolických 
měst?



  

Graf – cvičení → napište čísla řádků

Kde se 
vypočítávají 

výšky 
sloupců 
grafu?

Kde se 
nachází 

osy grafu?

Kde jsou 
popisky os 

grafu?

Kde se 
zjišťuje 
počet 

katolických 
měst?

Kde se 
zjišťuje 

počet měst, 
která nejsou 
katolická?

Najděte konec 
a začátek 

kořenového 
elementu SVG 

dokumentu.

Kde se 
vykresluje 
legenda 
grafu?

Jakou 
barvu má 
sloupec 

katolických 
měst?

117-122

červenou

110-111

Počáteční tag v kódu není.

113 114

109

113-114



  

Grafy – typy měst



  

Texty

• Poslední část zdrojového souboru je tvořena popisem 
mapy, který je převzatý z Wikipedie.

• Texty budou pomocí XSLT stylu překopírovány na výstup 
do nově vytvořené sekce Popis mapy



  

Text – popis mapy



  

Děkuji za pozornost
a případné dotazy

cerba@kma.zcu.cz http://cz.linkedin.com/in/otakarcerba

Podpořeno z projektu 
FRVŠ 584/2011
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