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Kapitola 1

Úvod

Fyzikální aplety simulují fyzikální jevy, které ve spojení s webovými stránkami
mohou sloužit jako vhodný nástroj umožňující vytvářet učitelům různé typy
úloh a učebních textů. Narozdíl od statických obrázků bývají aplety dynamické
a interaktivní, umožňují sledovat a zároveň ovlivnit animovaný časový průběh
daného fyzikálního jevu.

Vhodně navržené aplety mohou pomoci studentům vytvořit si správný my-
šlenkový model, představit si interagující objekty s jistými měřitelnými vlast-
nostmi a uvědomit si souvislosti mezi nimi.

Aplety jsou tedy velice užitečné, když se používají způsobem, který
je založený na správném rozvíjení myšlení studenta. Slouží jako výukový
materiál, který by měl být snadno modifikovatelný. Každý učitel by měl být
schopen použít aplet v interaktivním učebním materiálu podle vlastní představy
s využitím svých postupů a metod.1

Zájem o fyzikální aplety byl mou inspirací pro výběr bakalářské práce. Překlad
simulací do cizích jazyků považuji za jeden ze způsobů modifikace, kterým je
možné zvýšit jeho použitelnost ve výuce. Mou snahou bylo kromě prozkoumání
a přeložení apletů týkajících se kmitání a vlnění vytvořit podrobný a srozumi-
telný návod na jejich překlad, který by usnadnil práci učitelům a všem, kteří
se o dané téma zajímají.

Metodika překladu je přizpůsobena konkrétně apletům ze stránek PhET [2].
Hlavní myšlenka spočívá v editaci textových souborů, proto není nutné mít
předchozí zkušenosti s programováním při překladu apletů – pokud jsou na to
již předem připraveny.

Vzhledem k tomu, že jisté modifikace jsou někdy nezbytné, je potřeba za-
sahovat do zdrojového kódu apletů. Pokud jsou to úpravy týkající se vzhledu
nebo doplnění chybějících popisků, není nutná podrobná znalost programo-
vání, stačí se jen umět orientovat ve zdrojovém kódu.

Po podrobném popsání způsobů editace se ve své práci následně věnuji
kompilaci apletů. Ne všechny aplety jsou pro překlad dokonale přizpůsobeny,
to znamená, že některé popisky v textových souborech chybí. Úpravě takových

1převzato z [1]
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pevných řetězců se proto věnuji speciálně. V závěru kapitoly o překladu Java
apletů uvádím ještě další možnosti úprav, které lze provádět bez kompilace.

Když jsou simulace Flash pro překlad připraveny, jejich editace skutečně
spočívá jenom v přepisování textových řetězců v samostatném textovém sou-
boru. Příprava takových apletů pro překlad je složitější a vyžaduje jisté pro-
gramátorské znalosti. Na jejich přípravě se proto podílel také můj vedoucí
bakalářské práce.

Dále jsem vytvořila webovou stránku, která je přístupná z FyzWebu [3]
a je nezbytnou součástí mé práce. Každému apletu věnuji vlastní stránku, ze
které se spouští. Prozkoumala a popsala jsem ovládání, funkčnost a fyzikální
korektnost všech apletů.

Na stránkách PhET jsou různé učební materiály, které jsem prostudovala.
Zajímavé otázky a úlohy jsem přeložila a uvedla na stránku jako inspiraci
učitelům pro práci s apletem. Mojí úlohou nebylo vypracovávání těchto otázek,
ale uvedla jsem různé vhodné studijné texty k prostudování a vytvořila rejstřík
důležitých fyzikálních pojmů týkajících se simulací.

1.1 Projekt PhET

Všechny přeložené aplety jsou součastí projektu PhET (The Physics Education
Technology). Jeho tvůrci jsou vědci a programátoři využívající poznatky z
výzkumu a výuky k tvorbě apletů z oblasti fyziky a chemie tak, aby umožnili
studentům lépe porozumět dané problematice.

Často se inspirují náměty z běžného života a pomocí simulací se snaží
propojit skutečný svět s vědou. Zabývají se principem fungování různých
přístrojů, například mikrovlnky, žárovky nebo laseru. Mnohé simulace zná-
zorňují objekty z mikrosvěta, se kterými nemáme bezprostřední zkušenost
(atomy, elektrony nebo fotony atd.) a snaží se poměrně složité věci vysvětlit
jednoduchým způsobem. Pohrávají si také s vizuální stránkou. Grafická
propracovanost a různé funkce apletů zvyšují jejich atraktivnost a umožňují
se je naučit jednoduše a intuitivně ovládat.

Všechny simulace jsou tvořeny jako opensource pod GNU General Public Li-
cence [4]. Při zachování podmínek licence je možné tyto aplety libovolně mo-
difikovat, ale je nezbytné uživatelům veškeré vlastní úpravy včetně zdrojových
kódů zpřístupnit. Zdrojové kódy originálních apletů jsou proto volně dostupné
na internetu, jejich získaní je popsáno v následující kapitole.

1.2 Příprava k překladům

Všechny fyzikální aplety na stránkach PhET jsou psané v programovacím ja-
zyce Java nebo Flash. K práci s Java aplety je potřeba mít nainstalovanou sadu
vývojových nástrojů Java SE Development Kit [5]. Pro samotné spuštění
apletů stačí zdarma stáhnout a nainstalovat Java Runtime Enviroment [6].
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Ke spuštění Flash apletů je zapotřebí mít zdarma distribuovaný flashový
přehrávač Adobe Flash Player [7]. Pro úpravu zdrojového kódu nestačí
přehrávač, je nutné mít plnohodnotný editor Adobe Flash, jehož 30denní
zkušební verze se dá stáhnout zde [8].

Dále je potřeba získat zdrojový kód apletů. Při práci na rozsáhlých projek-
tech jako je PhET, na kterých se podílí větší množství lidí, se běžně používá
systém pro správu zdrojových kódu tzv. subversion (SVN). Tento systém
umožňuje programátorům vykonávat změny ve zdrojových kódech nezávisle
na sobě. Subversion zavádí souborový systém uchovávající verze celých adre-
sářových stromů. To znamená, že se uchovává historie všech verzí. Je možné
provádět editaci souborů a adresářů, přičemž každý nově přidaný soubor začíná
novou verzí.

Abychom se mohli připojit k SVN a stáhnout si nejnovější verze zdrojových
kódů apletů, je vhodné mít nainstalovaný program pro prohlížení a stahování,
tzv. subversion klient [9]. Program Totroise SVN se nám po nainstalování
zabuduje do kontextového menu.

Nejdříve vytvoříme složku, do které chceme zdrojové kódy apletů uložit
a po té na ni klikneme pravým tlačítkem myši, zvolíme Tortoise SVN, pak
Repo-browser a do okna zadáme:

https://phet.svn.sourceforge.net/svnroot/phet

Nyní si můžeme prohlížet, co pro nás autoři připravili. Pro editaci a překlad
apletů stačí stáhnout

”
jenom“ obsah složky Trunk. Klikneme na ni pravým

výběrovým tlačítkem a vybereme možnost Export, přičemž si zvolíme složku,
kde to chceme nakopírovat.

Při editaci textových souborů je možné použít jakýkoli textový editor. V
mém případě jsem používala textový editor PSPad, který je možné stáhnout
zde [10].

Kvůli kompilaci apletů a práci se soubory .jar je potřeba umět ovládat
základní příkazy v příkazovém řádku. Pro zjednodušení práce je vhodné použít
program Total Commmander [11], který umožňuje spustit DOS-ovské okno
v aktuální složce.

Ve své práci používám mnou vytvořenou konvenci: názvy programů jsou ozna-
čeny tučně, názvy složek kurzívou a všechny soubory, cesty a části zdrojových
kódu jsou pro přehlednot psané jiným písmem.
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Kapitola 2

Překládání apletů

Simulace jsou skutečně rozmanité, a proto se při překladu potkáváme s růz-
nými problémy. Často například chybí fyzikální jednotky u grafů či při jiných
výpočtech. Někdy je potřeba změnit rozměry rámečků nebo textových polí,
protože české názvy obvykle bývají o něco delší než anglické, a ne vždy je
chceme nebo můžeme šikovně zkrátit.

Možnost editace těchto kódů nám umožňuje měnit nejen vizuální stránku,
ale také tímto zásahem do kódu můžeme zvýšit použitelnost apletu ve vý-
uce [12].

2.1 Překlad Java simulací

2.1.1 Translation Utility

Autoři PhET nabízí na svých stránkách návod na překlad [13], jehož součástí
je program Translation Utility umožňující snadný překlad apletů do cizích
jazyků. Tento program automaticky načte řetězce potřebné k přeložení apletu
a vytvoří textový soubor, který se ale automaticky nevloží do spouštěcího
souboru, a tak nelze spustit českou verzi apletu bezprostředně po přeložení.

Program Translation Utility jsem prozkoumala, ale kvůli nutnosti čekat
na zveřejnění lokalizace apletů na stránkách PhET jsem jej ve své práci vůbec
nevyužila.

Popis fungování programu Translation Utility:

Ze stránek PhET si stáhneme libovolný aplet do počítače, například aplet Wave
Interference [14]. Pak otevřeme program Translation Utility1 (obr. 2.1), za-
dáme cestu k apletu a zvolíme jazyk, do kterého chceme překládat.
Dále po stisknutí tlačítka Continue se načítají řetězce zvoleného apletu
(obr. 2.2).

1Někdy je potřeba nastavit spouštěcí program, který je součástí Java SE Runtime
Environment (JRE), abychom otevřeli soubor s příponou .jar.
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Obrázek 2.1: Program Translation Utility

Obrázek 2.2: Textové řetězce apletu Wave Interference

Po přeložení všech řetězců je potřeba vytvořený textový soubor uložit pomocí
funkce Save. Textový soubor je důležité pojmenovat podle vzoru nastaveného
autory PhET, tj. název je složený z názvu apletu, slova strings2 a zkratky
cizího jazyka.

nazev apletu-strings cs.properties

Program nám umožňuje aplet otestovat a následně odeslat autorům PhET.

2.1.2 Editace textových souborů

Řekněme, že jsme si balíček zdrojových kódů Java apletů stáhli do složky
c:\\PhET. Na následujícím obrázku (obr. 2.3) je znázorňena adresářová struk-
tura složky Trunk, jejíž součástí jsou všechny zdrojové kódy java apletů
umístěné ve složce simulations−java.

2česky řetězce
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Obrázek 2.3: Adresářová struktura složky Trunk

K překladu zvoleného apletu, například opětovně Wave Interference, je potřeba
editovat všechny textové soubory obsahující řetězce s příponou .properties.
První soubor obsahující řetězce apletu se nachází zde:

c:\PhET\simulations-java\simulations\waveinterference\data\
wave-interference\localization\wave-interference-strings
.properties

Tento soubor zkopírujeme a uložíme pod jiným názvem, tj. doplníme zkratku
cs, čímž vytvoříme textový soubor pro český překlad. Všechny řetězce souvi-

sející s oknem apletu, které jsou společné pro všechny simulace, se nacházejí v
textovém souboru s názvem phetcommon-strings.properties umístěném
zde:
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c:\PhET\simulations-java\common\phetcommon\
data\phetcommon\localization\phetcommon-strings.properties

Tento soubor je také potřeba zkopírovat a uložit pod názvem doplněným o
zkratku českého jazyka.

Při editaci obou souborů postupujeme stejně. Je potřeba pře-
psat všechny řetězce z anglického do českého jazyka. Na obrázku
(obr. 2.4) je pro názornost na ukázku zobrazená část textového souboru
wave-interference-strings cs.properties. V levé části jsou názvy
proměnných, kterým se pomocí rovnítka přiřazují české řetězce, a symbol #
představující komentář.

Obrázek 2.4: Textový soubor wave-interference-strings cs.properties

Všechny písmena obsahující diakritiku je nutno přepsat do unicodu [15] a
přidat symbol

”
\u“.

Například: Světlo přepíšeme na Sv\u011Btlo

Někdy se v textových souborech používá jazyk html. Například při přesunu
textu na nový řádek můžeme použít příkaz <br>.

Příklad:

<html>Minimalizujte tento graf pro lep\u0161\u00ED <br>
zn\u00E1zorn\u011Bn\u00ED v\u00FDsledn\u00E9 funkce.<\html>

Případně při psaní exponentu je výhodné použít příkaz <sub>.
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Příklad: <html>Frekvence (1x10<sup>15</sup> Hz)</html>

Na výstupu dostaneme
”
Frekvence 1x1015 Hz“.

2.1.3 Úprava pevných řetězců

V úvodu jsem se již zmínila, že ne všechny aplety jsou dokonale připraveny
pro lokalizaci. Na některé popisky programátoři

”
zapomněli“ a nechali je v

programech zabudovány napevno. Tyto nápisy nelze měnit editací lokalizač-
ního textového souboru. Je potřebné zasáhnout přímo do zdrojového kódu a
pevným řetězcům přiřadit proměnnou.

Nejdříve nalezneme soubor, ve kterém se daný řetězec nachází. Při použití
textového editoru PSPad můžeme využít funkci, která prohledává celé ad-
resáře. V hlavním menu zvolíme Hledat → Hledání v souborech a po vložení
hledaného textu zvolíme rozsah hledání v zadaném adresáři.

Po nalezení souboru obsahujícího hledaný text je potřeba přidat do kódu
příkaz obsahující název proměnné, které se následně v textovém souboru
přiřadí jistý řetězec.

SimStrings.getInstance().getString( ”nazev proměnné” )

Do daného souboru nesmíme zapomenout naimportovat třídu SimStrings
pomocí příkazu import.

import
edu.colorado.phet.common.phetcommon.view.util.SimStrings;

Na obrázku (obr. 2.5) je zobrazená část zdrojového kódu souboru
ColorizeCheckBoxMenuItem.java, kde jsem editovala řetězec, který byl pů-
vodně napsán bez proměnné. Upravovaná část je označena žlutě.

Obrázek 2.5: Použití třídy SimStrings v souboru
ColorizeCheckBoxMenuItem.java
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Nyní ještě přidáme danou proměnnou do textového souboru pro an-
glickou a českou verzi překladu. Například použijeme-li proměnnou
ColorizeE-FieldChartinLightModule (obr. 2.5), do textového sou-
boru s anglickými řetězci wave-interference-strings.properties

vložíme:

ColorizeE-FieldChartinLightModule = Colorize E-Field Chart

(in Light Module)

a do textového souboru s českou verzí překladu
wave-interference-strings cs.properties přidáme:

ColorizeE-FieldChartinLightModule = Zabarvit graf

Elektrick\u00E9 pole podle vlnov\u00E9 d\u00E9lky sv\u011Btla

2.1.4 Kompilace apletů

Po editaci textových souborů a provedení všech úprav je potřeba aplet zkompi-
lovat, čímž se veškeré změny zabudují do spouštěcího souboru daného apletu.
Nejdříve je nutné nastavit cestu k překladači Javy. Permanentní nastavení
se provádí ve Windows pomocí systémových proměnných (pro českou verzi
windows).

Start→Nastavenı́→Ovládacı́ panely→Systém→Upřesnit→Systémové
proměnné

Proměnnou pojmenujeme JAVA HOME a jako hodnotu uvedeme cestu k
překladači Javy.

Například: c:\j2sdk1.42 01

Dalším způsobem jak provést toto nastavení je použití příkazového řádku3.
Ve složce simulations-java, kde se nacházejí všechny soubory potřebné pro
kompilaci, zadáme příkaz:

set JAVA HOME=C:\j2sdk1.42 01

Toto nastavení není stálé, proto je ho nutné opětovaně zadávat při spouštění
kompilačního programu vytvořeného autory PhET (obr. 2.6). Kompilační
program spustíme v příkazovém řádku příkazem: build.bat

3Ve Windows: Start→Spustit a pak napsat cmd nebo je rychlejší použít klávesovou
zkratku Start-R, a pak zadat cmd. Při práci s programem Total Commander: V hlav-
ním menu zvolíme Příkazy→Spustit Dos-ovské okno a příkazový řádek se otevře v aktuální
složce.
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Obrázek 2.6: Kompilační program PhET Build

Z nabídky vlevo vybereme editovaný aplet a zvolíme jazyk. Doporučuji zvolit
anglický jazyk, abychom získali spouštěcí soubor s příponou .jar v originál-
ním jazyce. Pomocí tlačítka Run spustíme kompilaci. Po dokončení kompilace
se spouštěcí soubor (např. wave-interference.jar) uloží do složky deploy
nacházející se ve složce daného apletu. Ke spuštění apletu v cizím jazyce se
používá soubor s příponou .jnlp.

2.1.5 Spouštěcí .jnlp soubor

Pro spouštění apletů v jiných jazycích jsou speciálně navrženy soubory s pří-
ponou .jnlp. Ze stránek PhET je potřeba stáhnout .jnlp soubor, který spouští
nějaký aplet v cizím jazyce. U každé simulace je seznam jejích jazykových verzí
uveden dole na stránce. Nezáleží na volbě apletu, protože po otevření tohoto
programu v textovém editoru, je možné provádět změny a určit, který aplet a
v jakém jazyce se má programem spouštět.

Nejdříve je nutno soubor přejmenovat, tj. přepsat zkratku jazyka (např.
sk na cs). Je důležité, aby se spouštěcí soubor apletu s příponou .jar, který

jsme vytvořili kompilací, nacházel ve stejné složce jako .jnlp soubor.
Po otevření .jnlp souboru v textovém editoru je potřeba provést několik změn.
Určit cestu k souboru .jar a přepsat zkratku cizího jazyka.

Například:

<jnlp spec=”1.0+”
codebase=”file://phet.colorado.edu/sims/wave-interference”
href=”wave-interference sk.jnlp”>

změníme na

<jnlp spec=”1.0+” codebase=”file:///C:\wave-interference”
href=”wave-interference cs.jnlp”>
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a následně

<property name=”javaws.phet.locale” value=”sk” />

přepíšeme na

<property name=”javaws.phet.locale” value=”cs” />

Při případných potížích zkontrolujte cestu, která udává umístění souboru
nazev apletu.Application, jestli skutečně odpovídá vašemu umístění
tohoto souboru.

Například:

<application-desc
main-class=”edu.colorado.phet.photoelectric.
Wave-interference.Application”>

A také nesmí chybět důležitá část kódu:

<jar href=”wave-interference.jar”/>

Tím je překlad dokončen, a tak můžeme aplet jednoduše spouštět pomocí
souboru nazev apletu cs.jnlp.

2.1.6 Další možnosti úprav

Po každé modifikaci zdrojového kódu je potřeba provést kompilaci. Pokud
se úpravy týkají jenom editace textových souborů, není kompilace nutná. Je
výhodné použít způsob editace pomocí spouštěcího .jar souboru daného apletu.

Každý soubor s příponou .jar je možné použitím příkazového řádku rozba-
lit. Je potřeba být ve složce, kde je soubor .jar uložen, a pak zadat příkaz.

c:\název apletu\jar -xf nazev apletu.jar

V dané složce se vytvoří struktura jednotlivých složek a souborů daného
apletu. Textové soubory obsahující řetězce se nacházejí zde.

c:\nazev apletu\localization\nazev apletu-strings cs.properties

c:\phetcommon\localization\phetcommon-strings cs.properties

Po provedení všech potřebných editací v textových souborech se veškeré
změny zabudují zpětně do souboru .jar pomocí příkazu:

c:\nazev apletu\jar -uvf nazev apletu.jar

nazev apletu\localization\nazev apletu-strings cs.properties

c:\nazev apletu\jar -uvf nazev apletu.jar

phetcommon\localization\phetcommon-strings cs.properties
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2.2 Překlad Flash simulací

2.2.1 Aplety připravené pro překlad

Všechny flashové aplety se nacházejí ve složce simulations-flash (obr. 2.3). Je-
jich překládání je velice snadné v případě, že jsou pro překlad připraveny.
Takový aplet (soubor s příponou .swf) se snaží najít ve stejné složce, ze které
ji spouštíme, soubor language.txt a v něm text language=en, který mu
řekne, že použitý jazyk je en (angličtina). Pokud chceme vytvořit český překlad
apletu, přepíšeme en na cs.

Dále je zapotřebí soubor strings en.xml, ve kterém jsou uloženy
textové řetězce, které budeme překládat. Vytvoříme kopii tohoto souboru a
pojmenujeme ji strings cs.xml. Aby správně fungovala čeština, je třeba v
souboru umístit informaci o znakové sadě. Na první řádek proto napíšeme:

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8” ?>

V tomto případě je nastavena znaková sada utf-8. Je nezbytné, abychom ve
stejné znakové sadě rovněž soubor uložili.4 Potom už stačí pouze přepisovat
jednotlivé textové řetězce.

Například text:

<string key=”hangMeLabel” value=”Hang me!” />

nahradíme textem

<string key=”hangMeLabel” value=”Zavěs mě!” />

2.2.2 Příprava flashových apletů k překladům

Co dělat v případě, že flashový aplet k překladu připravený není nebo na
nějaký objekt bylo zapomenuto a v souboru strings en.xml chybí? Pak je
potřeba změnit přímo zdrojový kód apletu. K tomu je nutné mít nainstalovaný
Adobe Flash. Součástí staženého balíku zdrojových kódů je i zdrojový soubor
SimStrings.as třídy SimStrings, který se nachází konkrétně ve složce:
c:\\PhET\simulations-flash\common\SimStrings.

Je potřeba ho umístit do stejné složky, ve které je zdrojový .fla soubor.
Všechny dále vytvořené soubory ukládáme do stejné složky.

Vytvoříme .xml soubor s názvem nazev apletu cs.xml, který bude mít for-
mát, již zmiňovaný v předcházející kapitole:

4V programu PSpad je potřeba zkontrolovat, že v menu Formát je zaškrtnuto utf-8.
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<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8” ?>
<SimStrings>
<string key=”key1” value=”value1”>
<string key=”key2” value=”value2”>

<\SimStrings>

Jestliže se v dokumentu nachází dvě stejné proměnné, kterým jsou přiřazeny
různé hodnoty, bude použita ta první.

Dalším krokem je vytvoření textového souboru s názvem language.txt5,
do kterého napíšeme language=cs. Oba soubory uložíme do stejné složky
jako soubor SimStrings.as, který ve svém zdrojovém kódu, konkrétně v
komentářích, obsahuje podrobný postup, jak dále upravit .fla soubor. Celá
úprava spočívá ve vytvoření několika nových políček na časové ose, do kterých
se vepíše příslušný kód.

Aby se třída automaticky ze souboru SimStrings.as načetla, je nutné
přepnout na Action Script 2.06. Někdy je potřeba v Publish Settings kliknout
na Use Default Names, abychom zrušili předchozí nastavení absolutních cest
k souborům, které zůstalo po autorech PhET.

Pokud jsme úspěšně prošli všechny popsané kroky, můžeme se pustit do
vyhledávání míst ve zdrojovém kódu, ve kterých jsou jednotlivým tlačítkům a
textovým polím přiřazovány konkrétní nápisy. Nejsnadnější je hledat pomocí
ctrl + F přímo v celém dokumentu řetězce vyskytující se v apletu po jeho
spuštění. Pozor, některé části kódu jsou ukryté pod jednotlivými objekty.
Nenajdeme je při výpisu Action Scriptu v části Scene, ale v části Symbol
Definitions například pod Help Button.

Po nalezení příslušné části kódu přepíšeme

myLabel.text = ”konkrétnı́ text v angličtině”;

na

myLabel.text = simStrings.get(”myLabelText”);

Případně pro tlačítka

myButton.setlabel(simStrings.get(”myButtonLabel”));

Aby vše fungovalo, musí mít každý takto popsaný prvek svoji instanci a pokud
ji nemá, je nutné ji vytvořit. Takto lze doplnit překlad i o

”
zapomenuté“ prvky.

5Nejlépe je tento soubor vytvořit v obyčejném poznámkovém bloku.
6verze 1.0 to neumí
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Pokud se některé znaky i přes výše uvedené postupy stále nezobrazují správně,
může být problém v tom, že aplet tyto konkrétní znaky nezná. Pak je potřeba
ve vlastnostech kliknout na Embed a vybrat příslušné skupiny znaků.7

7Asi má obecně smysl zvolit všechny kromě čínských, kterých je opravdu hodně. Umož-
níme tak překládání i do exotičtějších jazyků jako jsou řečtina nebo arabština.

18



Kapitola 3

Fyzikální aplety

3.1 Představení přeložených apletů

Při výběru fyzikálních apletů mě zajímala hlavně jejich fyzikální stránka.
Každá simulace je z různé oblasti fyziky, ale zároveň všechny se týkají oblasti
kmitání a vlnění, která je zvláště vhodná pro používání apletů k podpoře
výuky.

Přeložila jsem následující aplety:

Vlny na laně
Laboratoř pružinek a závaží
Interference vln
Fotoelektrický jev
Fourierovy řady

Aplety s názvy Vlny na laně a Laboratoř pružinek a závaží simulují fyzikální
jevy z oblasti mechanické fyziky. První demonstruje vlnění v řadě bodů,
druhý se zabývá dynamikou kmitavého pohybu. Oba aplety jsou napsané
v programovacím jazyce Flash, a bylo je potřeba připravit k překladům
způsobem popsaným v kapitole 2.2.2.

Když je možnost překládání do apletů zakomponována až po jejich vytvoření,
může se stát, že po překladu přestanou některé objekty fungovat nebo se
začnou chovat chybně. To je i případ apletu s pružinkami. Jednou z jeho
funkcí je možnost přemístění se na jinou planetu s jinou gravitací např.
Jupiter, Měsíc, . . . Při naprogramování gravitace planet byly použity anglické
názvy, viz následující ukázka části zdrojového kódu.

var orb = radioGroup1.getValue(); //string name of planet
switch(orb){
case ”Earth”:
global.g = 9.8;
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resetEnergy();
break;

case ”Moon”:

Aplet nefunguje správně, protože například místo Earth je v proměnné orb

uloženo Země, a tak je tuto část kódu nezbytné modifikovat.

Vyřešit to lze dvěma způsoby. Buď i zde nahradíme
”
natvrdo napsané“

řetězce funkcí simStrings.get() nebo (pro větší znalce Flashe) nastavíme
chybějící parametr data v jednotlivých radiobuttonech na Earth, Moon atd.
První způsob je asi snadnější, protože nad ním nemusíme tolik přemýšlet a
není k němu nutná větší znalost prostředí Flash. Navíc tato metoda bude
spolehlivě fungovat i v dalších podobných případech.

Další z apletu, který jsem přeložila se jmenuje Interference vln. Simuluje in-
terference vlnění světla, zvuku a vln na vodě. Při jeho překladu bylo nutné
upravovat pevné řetězce ve zdrojovém kódu podle postupu popsaném v kapi-
tole 2.1.3.

Několik názvů bylo přiřazených stejné proměnné. V anglickém jazyce to
při vytvoření množného čísla nevadí.1 Takové zjednodušování je nevýhodné
pro jazyky jako je i čeština, kde se někdy tvar slova při vytvoření množného
čísla značně mění, a proto jsem musela provést jisté úpravy kódu, tj. vytvořila
jsem více proměnných a přidala je do textového souboru.

Fotoelektrický jev je aplet simulující fyzikální jev již zřejmý z jeho názvu.
Při jeho překladu bylo také nutno upravovat zdrojový kód. Kromě pevných
řetězců bylo potřeba upravit grafy a doplnit fyzikální jednotky, které někdy
při popiskách chyběly.

Velice zajímavým a na první pohled složitým apletem je aplet s názvem
Fourierovy řady. Představuje propojení matematiky a fyziky. Zabývá se
skládáním harmonických vln a tvorbě různých speciálních funkcí. Tento aplet
byl jako jediný pro překlad dobře připraven. Vůbec nebylo nutné provádět
úpravy kromě editací textových souborů.

3.2 Struktura webové stránky

Naprogramování apletů simulující nějaký fyzikální jev nestačí, je potřeba ho
zpřístupnit veřejnosti a jeho požívání uvést do praxe. Proto jsem všechny
přeložené aplety umístila na webovou stránku, kterou jsem k tomuto účelu
vytvořila.

1Množné číslo se v angličtině vytvoří v textovém souboru pomocí: {} s
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Stránky jednotlivých apletů mají jednotnou strukturu, která je rozdělena do
několika částí. Nejdříve se věnuji představení apletu a stručnému popisu fyzi-
kálního jevu, který simuluje. Dále uvádím důležité pojmy týkající se daného
fyzikálního téma, kterou se aplet zabývá. Definice těchto pojmů jsou uvedeny
v rejstříku, který je součástí stránky s aplety.

Některé aplety se dají jednoduše a intuitivně ovládat, jiné jsou poněkud
složitější. Proto se také věnuji popisu jejích funkcí a snažím se poukázat na ty,
které jsou méně nápadné, ale přesto zajímavé.

Rubrika
”
Všimněte si“ je rozmanitá, protože každý aplet je něčím zají-

mavý. Někdy poukazuji na podstatu fyzikálního děje, který aplet simuluje,
jindy upozorňuji ne jeho nefyzikální chování.

Na stránkách PhET jsou dostupné náměty pro používání apletů. Byly mou
inspirací pro vytvoření otázek a úloh pro práci s apletem. Protože neuvádím
jejich správné řešení, jsou určeny převážně pro učitele, jako podnět pro jejich
využití při výuce.

K zodpovězení všech otázek a úloh je potřeba rozumět fyzikálnímu jevu,
který aplet simuluje, proto na konci stránky uvádím kromě použité literatury
ze stránek PhET také další materiál daného témata k prostudování.
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Kapitola 4

Závěr

Vhledem k tomu, že způsob a postup překládání nebyl dopředu znám, nejvíce
času své práce jsem věnovala samotným překladům mnou zvolených apletů.
Po prostudování doporučení, které autoři PhET uvádějí na svých stránkách o
překladech, jsem se zpočátku zabývala jenom práci se soubory.jar1. Protože
se vyskytly problémy, které tímto způsobem vyřešit nešly, začala jsem se pod
vedením svého vedoucího bakalářské práce věnovat navíc úpravě zdrojového
kódu. Tato práce ode mě vyžadovala doplnit si jisté znalosti ohledně progra-
movacích jazyků a naučit se lépe orientovat ve struktuře jejich zdrojových
kódů. Javě jsem se věnovala převážně samostatně. Při práci s Flash aplety
jsem více využívala poznatky získané od svého vedoucího, který se Flashem
aktivně zabývá.

Abych pracovala s aktuální verzí daného apletu umístěného na stránkách
PhET, musela jsem stahovat několikrát nové verze zdrojových kódů. Stávalo
se totiž, že autoři změnili ne jen vizuální stránku apletů, ale také názvy něk-
terých proměnných a souborů. Proto jsem byla nucena tyto změny vyhledat a
aplety nanovo upravit.

Metodika překladů, kterou popisuji ve své práci, je tedy výsledkem mého vlast-
ního bádání a zkušeností, které jsem získala. Postup při překládání je možné
libovolně kombinovat, případně tyto techniky využít při práci s jinými aplety.

Dospěla jsem ke kompletnímu překladu všech mnou zvolených apletů,
které jsem uveřejnila na webové stránce, kromě apletu s názvem Mikrovlnná
trouba. Tento aplet byl mnou kompletně přeložen, ale protože se v jeho
nejnovější verzi vyskytly problémy při jeho spouštění, nemohla jsem ho na
stránku uveřejnit. Originální aplet ze stránek PhET také nefunguje správně,
proto jsme na to autory upozornili, ale tento problém dosud nebyl vyřešen.

Druhou částí mé práce bylo vytvoření internetové stránky a seznámení se s kon-
krétními aplety. Prozkoumala jsem jejich funkce po technické a rovněž fyzikální
stránce. Všechny aplety jsou skutečně dobře graficky propracovány, přehledné
a poměrně jednoduše ovladatelné. Problémy s funkcí apletů, které byly způ-

1popsáno v kapitole 2.1.6
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sobeny překladem, jsou vyřešeny a opraveny. Při zkoumání jsem narazila na
nefyzikální chování některých simulací, na které upozorňuji na stránkách kon-
krétních apletů, kterých se to týká.

Snažila jsem se inspirovat učebními materiály pro práci s apletem ze
stránek PhET, které jsem prostudovala. Jako celek jsem nevyužila žádný
konkrétní test, ale přeložila některé otázky a úlohy, které jsem považovala za
zajímavé a užitečné. Zároveň jsem je přizpůsobila své internetové stránce.

Mojí prací jsem se snažila poukázat na možnosti využití fyzikálních apletů ve
výuce. V úvodu jsem zmínila, že samotné aplety nejsou cíl, ale slouží především
jako nástroj pro zdokonalení výuky. Mnozí učitelé pravděpodobně neumí nebo
nemají čas se programováním zabývat. To ovšem není překážka k používaní
apletů a snaze o jejich úpravu i v podobě překladů do jiných jazyků.

To je i důvod, proč jsem se se svým vedoucím bakalářské práce zúčastnila
6. ročníku konference, pořádané na Přírodovědeckou fakultou, s názvem
Alternativní metody výuky 2008, kde jsem část své práce prezentovala. Její
obsah je uveden ve sborníku [16].

Věřím, že návod pro překlad, který jsem vytvořila je dostatečně srozumitelný
a podrobný, aby ho mohl kdokoli použít. Cílem vytvoření internetové stránky
nebylo jenom aplety uveřejnit, ale také dát vhodnou inspiraci učitelům na jejich
použití. Protože moderní doba počítačů nám nabízí takové možnosti zlepšení
výuky, myslím, že by je byla skutečně nesmírná škoda nevyužít.
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