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2 Zadání 
Z nabídnutých témat semestrální práce jsem se rozhodl pro meshup. 

„meshup (včetně zdrojového kódu) nápaditě kombinující alespoň 3 různé zdroje, 

zahrnující využití jak mapy, tak časové osy“1 [1] 

3 Aplikace 

3.1 Úvod 
Cílem této semestrální práce je vytvoření jednoduché aplikace využívajících poznatků z kurzu 4IZ440 

Reprezentace a zpracování znalostí na WWW. Protože se rovněž zajímám i o historii a nebyl jsem si 

vědom existence žádné obdobné aplikace, rozhodl jsem se pro tvorbu „Potopených lodí během 2 sv. 

války“ zkráceně „Potopené lodě“. 

Avšak cesta k zdárnému dokončení aplikace nebyla jednoduchá. Na první potíže jsem narazil již při 

výběru vhodného tématu. Původně jsem chtěl zkoumat zříceniny hradů v České republice. Bohužel 

pro toto téma nebyly nalezeny žádné vhodné záznamy.  Cestou pokusů a omylů jsem se tedy dostal 

až k vhodnému tématu „Potopeným lodím“. Jak jsem se vypořádal s dalšími problémy a jak se projekt 

celkově povedl, posuďte Vy sami. Aplikaci lze spustit přímo z odevzdaných souborů nebo na adrese: 

http://www.potopenelode.wz.cz/ 

3.2 Prostředí 
Rozhodl jsem se vytvořit webovou aplikaci. Proto jsem použil tyto technologie: Javascript, HTML a 

CSS. 

Aplikace využívá následující Javasciptové knihovny: 

 jQuery2 

 MarkerClusterer for Google Maps v33 

 Google Mapa4 

3.3 Prohlížeče 
Aplikaci jsem otestoval v následujících prohlížečích: 

 Google Chrome - Verze 23.0.1271.97 m 

 Internet Explorer - Verze 9.0.8112.16421 

 Mozilla Firefox – Verze 18.0 

  

                                                             
1 http://nb.vse.cz/~svatek/rzzw.html#proj, citováno 12.1.2013 
2 http://code.jquery.com/jquery-latest.js 
3 http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/markerclusterer/src/markerclusterer.js 
4 https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false 

http://www.potopenelode.wz.cz/
http://nb.vse.cz/~svatek/rzzw.html%23proj
http://code.jquery.com/jquery-latest.js
http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/markerclusterer/src/markerclusterer.js
https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp&sensor=false
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3.4 Komponenty 
Aplikace Potopené lodě se skládá z několika dílčích komponent. Jsou jimi 1 mapa a 3 datové zdroje. 

Mapa 

 Google http://maps.google.com/ 

Datové zdroje 

1) DBpedia5 

2) Freebase6 

3) Flickr7 

3.4.1 Google mapa 

Pro zvolení mapy od společnosti Google jsem se rozhodl z těchto důvodů: 

 Z pohledu uživatele – Google mapu zná snad každý, je velmi 

rozšířená 

 Z pohledu vývojáře – Google mapa je dostupná pro vývojáře. 

Rovněž se mi líbila přehledná dokumentace s ukázkami kódu 

v Javascriptu. 8 

3.4.2 DBpedia 

Z pohledu aplikace se jedná o pomyslný „zlatý důl“. Veškeré 

informace o lodích jsem se rozhodl čerpat právě zde. Pro období 

1939 až 1945 je k dispozici 867 záznamů o potopených lodích. 

Aplikace se DBpedie dotazuje dvakrát. První dotaz slouží k načtení 

základních informací o lodích, tak aby mohly být vytvořeny záložky (3.5.3). V dotazu si všimněte 

červené proměnné, tam Javascript vkládá požadavek na rok dle interakce uživatele s lištou. 

prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 

prefix geo: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> 

prefix db: <http://dbpedia.org/ontology/> 

prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

SELECT DISTINCT * 

WHERE {                       

?Ship a <http://dbpedia.org/ontology/Ship>; 

foaf:name ?Name; 

rdfs:label ?Label; 

db:status ?Status; 

geo:lat ?Lat;            

geo:long ?Long. 

FILTER regex(?Status,'(scuttled|mined|sunk|sank).*" + rok + "','i') 

FILTER( lang(?Label) = 'en' ) 

} 

                                                             
5 http://dbpedia.org/About 
6 http://www.freebase.com/ 
7 http://www.flickr.com/ 
8 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/ 

http://maps.google.com/
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V dotazu je i regulární výraz, lodě mají informaci o jejich stavu ale pouze v textové podobě. Proto 

musím takto filtrovat nalezené záznamy. 

Podruhé se DBpedie dotazuji, když chci zjistit konkrétnější informace o daném plavidlu (tj. uživatel 

klepne na záložku) 

prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>   

prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>  

prefix dp: <http://dbpedia.org/property/> 

prefix db: <http://dbpedia.org/ontology/>  

prefix Ship: <" + uriLode + "> 

SELECT ?Label ?Wiki ?NazevZeme ?Obr ?Cd  

WHERE { 

Ship: rdfs:label ?Label. 

?Wiki foaf:primaryTopic Ship:. 

FILTER( lang(?Label) = 'en' ) 

OPTIONAL{ 

Ship: dp:shipCountry ?C. ?C rdfs:label ?NazevZeme.  

FILTER( lang(?NazevZeme) = 'cs' ) 

} 

OPTIONAL{ 

Ship: foaf:depiction ?Obr. 

} 

OPTIONAL{ 

Ship: db:commissioningDate ?Cd. 

} 

}LIMIT 1 

3.4.3 Freebase 

Z tohoto zdroje načítám data o bitvách. Celkem jich je 42. Zde jsem narazil na 

problém, jak se Freebase dotazovat. K tomu používají vlastní MQL jazyk. Naštěstí 

je volně přístupný online editor9, díky kterému jsem byl schopen velmi rychle vytvořit tento dotaz:  

[{ 

    "id":           null, 

    "name":          null, 

    "/time/event/start_date": null, 

    "/time/event/end_date": null, 

      "/military/military_conflict/locations": [{ 

    "containedby": [{ 

      "id": "/en/world_ocean" 

    }] 

  }], 

    "ns0:/military/military_conflict/locations": [{ 

      "name": null, 

      "containedby": [{ 

        "id!=": "/en/world_ocean" 

      }], 

      "geolocation": { 

        "latitude":  null, 

        "longitude": null 

      } 

    }], 

    "/time/event/included_in_event": [{ 

      "id": "/en/world_war_ii" 

    }]  

  }]; 

Bohužel Freebase nerozeznává druh bitvy (námořní, pozemní, leteckou) proto se musím dotazovat na 

takový druh bitvy, který má lokalitu patřící ke světovému oceánu. 

                                                             
9 MQL editor: http://www.freebase.com/queryeditor 
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3.4.4 Flickr 

Tento datový zdroj slouží k načítání obrázků10. Systémem pokusů a 

omylů jsem zjistil, že nejlepší je vyhledávání dle textu. (Bohužel tagy, 

které dávaly nejrelevantnější výsledky, mají velmi malé pokrytí, co 

se týče jednotlivých lodí). 

Dotazuji se přes Flickr Api na adrese: 

http://api.flickr.com/services/rest/?jsoncallback=?&method=flickr.photos.search 

těmito parametry: 

api_key: "7cf93bd224f09bf8a8ac9bbed68b8ca0", 

text: Label, 

sort: "date-taken-asc", 

extras: "url_m,tags", 

format: "json", 

3.5 Vzhled aplikace 
Protože v aplikaci Potopené lodě má zásadní význam mapa, rozhodl jsem se jí poskytnout co největší 

místo z okna prohlížeče. Pouze v horní části se nachází ovládací lišta, která slouží k ovládání a 

poskytuje uživatelovi základní informace. Další komponenty se pak zobrazují dle interakce uživatele 

s aplikací. 

3.5.1 Ovládací lišta 

Pomocí této lišty se ovládá celá aplikace. Skládá se ze dvou částí 1) jsou ovládací tlačítka 2) informace 

o stavu lodí a bitev. 

 

1 Ukázka ovládací lišty, všechny stavy jsou zobrazeny 

1) Všimněte si barevného odlišení ovládacích tlačítek, pro aplikaci barvy mají význam. 

a. Šedivá barva – data pro daný rok nejsou načtena, 

b. Zelená barva – data jsou načtena a zobrazena na mapě, 

c. Červená barva – data jsou načtena a nejsou momentálně zobrazena na mapě. 

2) Zbylá část ovládacího panelu má ryze informační charakter. Číslo v závorce udává celkový 

počet, bez ohledu na momentální zobrazení. Číslo před závorkou pak značí aktuálně 

zobrazené prvky. 

3.5.2 Mapa 

Na mapě se zobrazují záložky (Google marker viz obr. 1), každá z nich reprezentuje jednu potopenou 

loď. Když se na záložku najede myší, zobrazí se název lodi. Po kliknutí se zobrazí informační okno a 

začnou se načítat obrázky. 

3.5.3 Záložky 

Každá záložka představuje potopenou loď. Když se na ní najede, zobrazí se název lodi. Po kliknutí 

následují další akce. 

                                                             
10 V některých konkrétních případech se stává, že obrázky pro dané plavidlo na Flickru nejsou. Tehdy se stahuje 
z Wikipedie. 
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3.5.4 Informační okno 

V informačním okně se pro každou loď zobrazí základní údaje (viz obr. 2). U každé lodě se zobrazí její 

název, odkaz na příslušný článek na Wikipedii, popisek plavidla (zde bývá upřesněný název 

s vojenským označením typu jak je patrno rovněž z obrázku BB-39 tj. bitevní loď typ 39), osud plavidla 

a v poslední řadě se jedná o údaje o místu posledního odpočinku. U některých plavidel se zobrazují 

ještě informace o zemi, ke které loď přísluší a době uvedení do provozu. 

 

2 Informační okno, záložka, bitva 

3.5.5 Bitva 

Bitva je reprezentována kruhem. Po kliknutí do kruhu se zobrazí informace o bitvě. Uživatel může 

přes odkaz přejít až na článek o bitvě uvedený na Freebase. 

3.5.6 Okno s obrázky 

Po kliknutí na záložku rovněž vyskočí okno s obrázky. Zde se zobrazují nalezené obrázky k lodím. 

V případě většího počtu nalezených relevantních obrázků má uživatel možnost si v nich listovat. Po 

najetí myší na obrázek dostanete základní popisek. Po kliknutí na obrázek se otevře nové okno 

s originálním obrázkem. 

 

3 Okno s obrázky 
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3.5.7 Aplikace pohled celek 

4 Ukázka celé aplikace
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Obrázek č. 4 představuje celkovou ukázku aplikace – přičemž jsou zobrazeny všechny důležité 

komponenty. 


