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Využití SVG při tvorbě interaktivních internetových map

Předložená  magisterská  práce   se  zabývá  popisem  formátu   SVG  pro  tvorbu  tématických
interaktivních  map  v prostředí  internetu.  Výsledkem je  popis  možností  tvorby  dynamických
interaktivních  map  a  zároveň  ukázková  aplikace,  která  využívá  širokou  škálu  potřebných
technologií. Ačkoli je vektorový grafický formát SVG podporován jako standardní formát, je
stále využíván v menší míře než rastrové  formáty.  Proto jsou cíle práce  velmi  dobře zvoleny
a spolu s výslednou aplikací také naplněny.

Magisterská  práce  obsahuje   116  stran  textu  včetně  seznamu  použitých  zkratek,  obrázků,
ukázek  a příloh.  Přílohou je  CD,  které  obsahuje  text práce  a všechny  důležité  skripty,  které
autor vytvořil. Výstupem je webová aplikace, proto samotná práce neobsahuje žádné grafické
přílohy.   Formální   a  typografická  úprava  je   velmi   kvalitní   a přehledná.   Zde  bych   ocenil
i interaktivní textovou podobu práce na CD, která umožňuje využívat funkci hyperlinků mezi
jednotlivými  kapitolami,  odkazy  na  obrázky  apod.  Text je  psán  srozumitelným  a  věcným
stylem   s využitím   správné   míry   detailu  pro   vysvětlení   příslušných  technologií   a   funkcí
aplikace.

Autor  práci  člení  do   10  kapitol.  První  část  (kapitoly  1  -3)  se  zabývá  studiem  literatury,

popisu základní terminologie  a podává přehledný  a jasný přehled  o  současných  možnostech
technologií   pro   práci   s prostorovými   daty   v prostředí   internetu.   Kapitola   4   představuje
teoretické  přístupy  k tvorbě  tématických  map  pomocí  metod  kartogramu  a kartodiagramu.
Obě metody jsou popisovány s důrazem na klasifikaci datového souboru do jednotlivých tříd
pomocí matematických metod, které jsou využívány ve výsledné aplikaci. Kapitola 5 ukazuje
přehled    současných    technologií    pro    tvorbu   mapových    aplikací    v prostředí    internetu.
Technologie  jsou  rozděleny  dle  své  působnosti  v rámci  komunikace  klient  -  server.  Toto
dělení  považuji  za  velice  správné,  protože  autor  využívá  v aplikaci  technologie  pro  práci
na serveru i na straně klienta

Kapitoly  6  a  7  považuji  za  stěžejní  v celé  práci.  V kapitole  6 je  popsán  grafický  vektorový
formát  SVG.  Cílem  aplikace  je  interaktivní  tématická  mapa,  proto  velmi  oceňuji  zařazení
popisu  transformací  souřadnicových  systémů  v rámci  SVG.  Autor  také  okrajově  zmiňuje
alternativní  technologie  (Flash,  Java  aplety)  pro  tvorbu  internetových  map  ve  vektorovém
formátu.   Kapitola   7   se   zabývá  vlastní   tvorbou  aplikace.   Autor  pro   zvládnutí   potřebuje
znalosti základních  prvků  aplikace  -webového  serveru  (Apache),  databázového  systému
(PostgresQL),   skriptů  na  straně  serveru  (PHP)   i  na  straně  klienta  (Javascript).   Vybrané
technologie   pro   tyto   prvky   jsou   pak   stručně   představeny.   Následuje   přehledný   popis
architektury  celého  systému  a  vysvětlení  konkrétní  implementace  včetně  ukázek  v daných
programovacích jazycích.  Aplikace je  psaná  objektovým  způsobem,  využívá  striktně  open
source  řešení  a  nebrání  se  ani  použití  externích  knihoven.  Zároveň  je  navržená  aplikace
nezávislá    na    operačním    systému    nebo    použitém    prohlížeči.    Podrobněji   je    popsána
implementace    klasifikačních    algoritmů    pro    určení    tříd    vrámci    metody    kartogramu
a kartodiagramu.   Častými   odkazy  na  teoretické  vysvětlení   (kapitola  4)  je   zajištěna  lepší
orientace  v daných  algoritmech.  Kapitola je  doplněna  ukázkami  zdrojového  kódu  a  prvky
uživatelského  rozhraní.  Autor  prokazuje  komplexní  přístup  k řešení  zvolené  problematiky
a vhodně kombinuje jednotlivé technologie v rámci implementace aplikace.



V  závěrečných  kapitolách  (8  -  10)  autor  popisuje  dosažené  výsledky,  podává  zhodnocení
dosažené  aplikace  a zároveň ukazuje její nedostatky a možný vývoj  do budoucna.  Zvláště je
vysvětlená tvorba prvků uživatelského rozhraní, které autor vytvářel k již existující knihovně
pro tvorbu Gul v Javascriptu.

Výsledná aplikace odpovídá popisu v textu, její ovládání je velice intuitivní. Vlastní prostředí
i  obsah  by  bylo  možné  rozšiřovat  o  řadu  prvků,  jak  sám  autor  navrhuje  v závěru  práce,
ale aktuální funkčnost plně splňuje cíle autora.

K magisterské práci a výsledné aplikaci nemám výraznějších připomínek,  většinu nedostatků
autor sám zmiňuje v závěrečném zhodnocení  (např.  rozšíření  o metadata,  lepší  dokumentace
autorem vytvořených tříd).  V rámci  textu  se  autor nevyvaroval  několika překlepů,  které  sice
nesnižují   čitelnost  a  pochopení,   ale   vyžadují  pozornost.   Jedná  se   především   o   „chyby"
ve slovech,   které   mění  jejich   význam.   Např.:   záměna   slova   kartogram   a   kartodiagram
(str. 45), špatný název tříd (obrázek  14, str.  83) nebo použití slova online (pravděpodobně má
být inline) u stylu pro způsob vzhledu formátu SVG (str. 72).

Práci považuji za velmi zdařilou.  Autor použil různé prostředky nutné pro úspěšnou realizaci
aplikace a prokázal velký přehled a praktické dovednosti v oboru geoinformatiky.  Práce plně
naplňuje cíle a zadání a lze ji doporučit jako velmi dobrý základ pro ostatní, kteří by se chtěli
tvorbou   interaktivních   map   na   internetu   zabývat.   Velmi   oceňuji   autorovu   komplexnost
a předloženou magisterskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 23.  5. 2008 Mgr. Stanislav Grill
Katedra aplikované geoinformatiky
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