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Úvod

V dnešní moderní společnosti se setkáváme každodenně s informacemi a využití

informačních a komunikačních technologií a systémů se stalo nezbytnou podmínkou úspěchu

firem v jakékoliv oblasti hospodářské činnosti. Bez informačních a komunikačních

technologií a systémů je dnes práce s informacemi těžce představitelná. Informační a

komunikační technologie a systémy se staly jedním z  rozhodujících faktorů rozvoje a

konkurenceschopnosti organizací. Ale i pro osobní potřebu je prospěšné a mnohdy i důležité

mít kvalitní informace a umět je co nejlépe zpracovat.

Některé informace se vztahují k určitému místu a tím i k určitým souřadnicím. Těmto

informacím se říká prostorová nebo geografická data. Prostorová data se vytvářejí nebo

zpracovávají pomocí geografických informačních systémů. Mohou se zde vytvářet objekty

jednorozměrné, dvourozměrné a trojrozměrné nebo modely a mapy.

Prostorová data se nejlépe prezentují graficky, a to na mapách. Pokud nevlastníte firmu,

která vytváří prostorová data musíte si tato data pořídit a k nim si musíte pořídit i software, ve

kterém si tato prostorová data zpracujete. Pořízení dat a softwaru je velmi finančně náročné.

Některý software je poskytován zdarma a stejně tak i některá data. Ale pokud chcete

prostorová data prezentovat pro osobní účely nebo jestli prezentace těchto dat je pro vaši

firmu jen výhodou a ne nutností, je nejlepším řešením využít mapové servery.

V dnešní době existuje mnoho mapových serverů, které umožňují mnoho funkcí, ale

nároky uživatelů neustále rostou. Pro ně je další možností, jak prezentovat prostorová data je

využití funkcí mapového API, které někteří poskytovatelé poskytují zdarma.

Díky tomu, že mapové API uvolnili někteří poskytovatelé mapových serverů, si můžete na

své stránky umístit mapy, jaké jsou známé například ze stránek Google, Yahoo, Virtual Earth,

Atlas, Seznam, atd. Mapové API umožňuje nejen umístění těchto map na vlastní stránky, ale i

vytvořit si vlastní online aplikaci (mashup), která se bude skládat z vašich prostorových dat a

mapového API. Může se například jednat o naplánování cesty na dovolenou, umístění

fotografií a videí na mapy nebo vyznačení místa, kde sídlí vaše firma.

Tato diplomová práce se věnuje studiu mapových API od společností Google, Yahoo! a

Microsoft. Hlavními cíli této práce bylo prostudovat vybraná API, sestavit ucelený přehled

nabízených funkcí jednotlivých API mapových služeb a podmínek, za kterých je API možné

využívat. Dalšími cíli bylo porovnat tyto API mapových služeb, popsat zjištěný stav, popsat
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poskytovaná prostorová data a nejzajímavější aplikace využívající API mapové služby.

Posledním

úkolem bylo vytvořit vlastní online aplikace využívající mapové API od poskytovatelů

uvedených výše.

Veškeré informace uvedené v této diplomové práci se týkají mapových API od společností

Google, Yahoo! a Microsoft, není-li uvedeno jinak.

1 Technologie

1.1 AJAX
Asynchronous JavaScript + XML

AJAX je zjednodušeně způsob webové interakce.

Smyslem tohoto přístupu je zamezit starému (původnímu) přístupu spočívajícím v

přenášení vždy celé webové stránky a umožnit vytvářet webové aplikace, které by při

komunikaci se serverem vyměnily vždy jen nezbytně nutný objem dat.

Nejčastěji se Ajax používá za účelem vylepšení uživatelské interakce, zefektivnění

komunikace a zrychlení doby odezvy [19].

Obr. 1 Princip technologie Ajax [19]

1.2 HTML
HTML je značkovací jazyk, určený pro publikaci libovolných dat prostřednictvím sítě

Internet. Je odvozen od značkovacího jazyka SGML (ISO 8879). Význam jednotlivých

značek je předem dán specifikací, tento jazyk není možné na rozdíl od jazyka XML

standardizovanou cestou rozšířit o nové značky. Tento značkovací jazyk je dostupný



3

v několika verzích. Poslední je HTML 4.01, touto verzí byl vývoj jazyka HTML ukončen

[15].

1.3 JavaScript
JavaScript je skriptovací jazyk, pomocí něhož lze jednoduchým způsobem oživit statické

dokumenty HTML. Umí vytvářet objektově orientované skripty, které využívají událostí

objektů jazyka HTML. Princip JavaScriptu spočívá v možnosti spouštět kód stáhnutý z

webového serveru na klientském počítači; tento JavaScriptový kód spustí webový prohlížeč

[18].

Obr. 2 Princip technologie JavaScript [19]

1.4 JSON
Je odlehčený formát pro výměnu dat. Je jednoduše čitelný i zapisovatelný člověkem a

snadno analyzovatelný i generovatelný strojově. Je založen na podmnožině Programovacího

jazyka JavaScript, Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999. JSON je textový, na

jazyce zcela nezávislý formát, využívající však konvence dobře známé programátorům jazyků

rodiny C (C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python a dalších). Díky tomu je JSON pro

výměnu dat opravdu ideálním jazykem [20].

1.5 RSS a GeoRSS
RSS    je    v    dnešní    době   asi   nejrozšířenějším    metadatovým    formátem   pro

přebírání   dat, tzv. syndikaci obsahu, mezi weby. Jeho velká výhoda spočívá v jednoduchosti.

RSS   vychází   z   obecného   značkovacího   XML.   Ten   byl   vyvinut   konsorciem

W3C, který je základem pro vytváření různých značkovacích jazyků.
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Jako zajímavost a možnost modularity RSS je GeoRSS, což je modifikace RSS kanálu

pro   použití   spolu   s   geografickými   informačními   systémy.   Umožňuje   doručování

informací o změnách provedených v digitální mapě. Provedení spočívá v přidání prvku, který

určuje přesnou geografickou polohu, do těla každé části RSS kanálu. Uživatel pak dostává

možnost třídit zprávy podle určitých kritérií a tak např. sledovat statistiky dopravních nehod v

místech, kudy často jezdí, a dostávat je přímo do svého mobilního telefonu či jiné RSS čtečky

třeba v pracovním počítači [8].

1.6 XML
XML je jednoduchý a velmi snadno rozšířitelný značkovací jazyk, specifikovaný

konsorciem W3C. Právě díky jednoduchosti a snadné rozšiřitelnosti tohoto jazyka vzniká celá

řada implementaci, nejen v oblasti geoinformatiky.

Tento jazyk je určen zejména pro výměnu dat mezi aplikacemi. Dokumenty vytvořené

v tomto značkovacím jazyku jsou výhradně orientovány na strukturu přenášených dat, přímo

se nezabývá vizuální prezentací dat. Základem pro tento značkovací jazyk byl jazyk  SGML

(ISO 8879).

Jazyk XML je možné využít k prezentaci a výměně různých informací, těmito

informacemi mohou být například metadata [15].

2 Co je to API?

API (application programming interface)

· Je rozhraní, které umožňuje komunikaci jednoho programu s druhým [23].

· Slouží k zpřístupnění funkcionality programu a umožňuje programátorům využívat

funkcionality jiného programu [23].

· Určuje, jakým způsobem se funkce knihovny mají volat ze zdrojového kódu

programu [23].

3 Co je to Mashup?

· Výsledek použití API
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· Nová aplikace složená s různých aplikací a jejích funkcí, která slouží k informačním

účelům.

Obr. 3 Mashup [13]

4 Google Maps API

Svůj vlastní mashup si lze dnes vytvořit a umístit jej na  vlastní webovou stránku

s použitím map, které jsou známy ze stránky http://maps.google.com/, a to pomocí API

mapové služby, kterou dal Google volně k dispozici. Mapy lze upravit, kreslit na ně trasy,

označit si místa značkami, vkládat fotografie na určitá místa v mapě, propojovat s vlastními

aplikacemi [4].

Obr. 4 ukázka mashup
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4.1 API klíč
K tomu, aby výsledná aplikace fungovala na uživatelských stránkách je zapotřebí získat

mapový API klíč (Google Maps API Key). O tento klíč lze zažádat na adrese

http://code.google.com/apis/maps/signup.html. Podmínkami k získání tohoto klíče je

· zaregistrování v doméně gmail.com,

· vlastní webová stránka a

· souhlas s licenčními podmínkami.

Jednotlivý mapový API klíč je generován pro jednotlivou webovou stránku [4].

4.2 Licenční podmínky
Níže jsou uvedeny některé hlavní body licenčních podmínek [4]:

· Neexistuje limit na množství zobrazení stránek, které lze vygenerovat za den s využitím

mapového API.

· Limit žádostí o geokód za den je 50 000 mapových API klíčů.

· Mapové API nesmí obsahovat reklamu.

· Výsledná aplikace musí být volně přístupná.

· Nesmí být měněna nebo zastíněna loga nebo názvy na mapě.

· Google periodicky aktualizuje API a pro aktualizaci příslušného místa (stanoviště) musí

být použita nová verze API.

· API nesmí být použito například k identifikaci místa pro  nakupování ilegálních drog ve

městě nebo nějaký podobný ilegální aktivit, k identifikaci soukromých informaci o

soukromých jedincích.

Plné znění Licenčních podmínek je na adrese

http://code.google.com/apis/maps/terms.html) [4].

4.3 Google mapové API
Dokumentace k mapovému API Google se nachází na stránce

http://code.google.com/apis/maps/documentation/index.html. Obsahuje instrukce jak vytvořit

mapovou aplikaci [4].

http://code.google.com/apis/maps/signup.html
http://code.google.com/apis/maps/terms.html
http://code.google.com/apis/maps/documentation/index.html
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4.3.1 Základní mapové objekty

Základním elementem v jakékoliv Google mapové API aplikaci je "mapa" sama. API

umožňuje používání základních GMap2 objektů a základních mapových operací.

Pro začátek uvádím ukázku jednoduchého příkladu použití Google mapového API.

Následující webová stránka zobrazuje mapové pole o velikosti 500x300 s vycentrováním na

město Ostrava.

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.1).

Obr. 5 Zobrazení volané mapy

4.3.1.1 Načtení Google mapového API
Aby byla mapa načtena na určité webové stránce, musí být do JavaScriptu vloženo

definování toho, co má být uvedeno v "nadpisu" stránky a vložen API klíč namísto řetězce

"abcdefg" [4].
<script src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=abcdefg"
        type="text/javascript">
</script>

Obr. 6 Ukázka načtení Google mapového API [4]

4.3.1.2 Mapové DOM Elementy
Tato funkce je důležitá pro zobrazení mapy na určité webové stránce. Obvykle se zde

využívá div element. Slouží například k nadefinování velikosti mapové pole (GMapOptions)

[4].

<div id="map_canvas" style="width: 500px; height: 300px"></div>

Obr. 7 Ukázka div elementu [4]
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4.3.1.3 GMap2
Objekty GMap2 třídy definují samotnou mapu na stránce (bližší definování na

Google Maps API Reference na adrese

http://code.google.com/apis/maps/documentation/reference.html) [4].

var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));

Obr. 8 Ukázka GMap2 [4]

4.3.1.4 Nastavení počátečních hodnot mapy
Při tvorbě je nutné nejdříve nastavit počáteční hodnoty. Toto nastavení počátečních

hodnot se provede pomocí metody setCenter() [4].

Mapy Google pracují v [4]:

· Geodetickém souřadnicovém systému - WGS84

· Projekci - Mercator

· Jednotkové soustavě – v pixelech

· Osách – standardní východní, nestandardní jižní

· Počátku – blízko severního pólu na mezinárodní datové čáře

Metoda setCenter() vyžaduje nastavení parametru GLatLng a měřítko [4].

map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);

Obr. 9 Ukázka nastavení mapy [4]

4.3.1.5 Načtení map
Načtení mapy se provádí pomocí funkce GUnload()[4].

<body onload="initialize()" onunload="GUnload()">

Obr. 10 Ukázka načtení mapy [4]

4.3.2 Vlastnosti mapy

Po vytvoření mashupu je mapa zobrazena ve standardním "malovaném" vzhledu. Google

mapové API podporuje i jiné mapové typy [4].

Následující mapové typy jsou standardem [4]:

· G_NORMAL_MAP- standardní vzhled

· G_SATELLITE_MAP – satelitní snímky

· G_HYBRID_MAP – mix standardního a satelitního zobrazení

· G_DEFAULT_MAP_TYPES – sada z výše uvedených tří typů

http://code.google.com/apis/maps/documentation/reference.html
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Obr. 11 Typy Google Map [4]

Tato sada mapových typů se nastaví pomocí metody setMapType() [4].

Následující kód v JavaScriptu by měl používat jako mapový typ satelitní zobrazení

z Google Earth. Tento kód je ale chybný a proto se zobrazí jen šedé mapové pole [4].

var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
  map.setMapType(G_SATELLITE_MAP);

Obr. 12 Ukázka satelitního zobrazení typu mapy [4]

Každá mapa obsahuje měřítko, které definuje rozlišení aktuálního zobrazení. Měřítko

mezi 0 (nejmenší měřítko, ve kterém může být viděn celý svět na jedné mapě) a 19 (největší

měřítko, v němž jsou například vidět jednotlivé budovy) jsou možné uvnitř běžného zobrazení

map. Je možné i přiblížení až na 20, ale to jen u satelitního zobrazení [4].

4.3.2.1 Interakce mapy
Objekt GMap2 poskytuje množství konfiguračních metod ke změně chování mapových

objektů [4].

Příklad: následující příklad zobrazuje mapu, která čeká dvě sekundy a potom se přesune

střed mapy na nový bod. Metoda panTo definuje nové středy mapy v existujících bodech.

Nevýhodou je, že toto přesunutí je provedeno ještě předtím než se původní umístění mapy

vykreslí. Z tohoto důvodu  v některých případech (když se mapa „nestihne“ vykreslit)

původní umístění mapy nevidíme a ani nezaznamenáme přesun mapy na nové místo [4].

var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
        map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);
        window.setTimeout(function() {
          map.panTo(new GLatLng(48.515533,15.165250));
        }, 1000);

Obr. 13 Ukázka interakce mapy [4]

4.3.2.2 Informační okno
Informační okno typu GInfoWindow zobrazuje HTML obsah [3].



10

Obr. 14 Zobrazení informačního okna [4]

Informační okno může obsahovat text, obrázek nebo internetový odkaz. Najednou nemůže

být ukázáno v mapě více než jedno informační okno, ale s informačním oknem může být

pohybováno a měněn jeho obsah jak je zapotřebí [4].

Metoda openInfoWindowHtml() z GMap2 je podobná. Vytvořené informační okno, volá

metodu openInfoWindow [4].

Příklad: následující příklad zobrazuje informační okno připevněné k danému středu mapy

s jednoduchou zprávou "Ahoj Ostravo" [4].

var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13);
map.openInfoWindow(map.getCenter(),
                   document.createTextNode("Ahoj Ostravo"));

Obr. 15 Ukázka nastavení informačního okna [4]

4.3.3 Mapové události

V prohlížeči je JavaScript řízen událostmi, což znamená, že JavaScript odpovídá na

interakce generováním událostí, například v prohlížeči uživatel interakcemi myší a klávesnicí

vytváří události, které se šíří uvnitř DOM [4].

4.3.3.1 Události
Události jsou ovládány pomocí vnitřních funkcí GEvent jmenných prostorů k registraci

"posluchačů událostí" (event listeners) [4], například každé kliknutí do mapy spustí GLatLng

z geografické lokalizace v které je myš lokalizována a zobrazí souřadnice daného místa [4].

Příklad: V následujícím příkladě kódu zobrazujeme zeměpisnou šířku a zeměpisnou

délku středu mapy [4].

var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);
GEvent.addListener(map, "moveend", function() {
   var center = map.getCenter();
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document.getElementById("message").innerHTML = center.toString();

Obr. 16 Ukázka události [4]

Obr. 17 Zobrazení ukázky události

4.3.3.2 Použití procházení argumentů v události
Mnoho událostí v Mapovém API událostním systému prochází argumenty po spuštění

události. Například GMap2 "klik" událost spustí dva argumenty (overlay,point) v této

události [4].

Příklad: kliknutím (událost "klik" ) na mapu se spustí procházení argumentů overlay a

point. Tyto argumenty jsou volány nazpět. To znamená, že je zobrazeno informační okno, ve

kterém jsou vypsané souřadnice a měřítko [4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.2).

Obr. 18 Zobrazení ukázky procházení argumentů v události

4.3.3.3 Odstranění události
Funkce je potřebná v těch případech, kdy by měla událost být spuštěna jen jednou [4].

Následující příklad odpovídá na událost klik umístěním ukazatele na mapu. Jakýkoliv

následný klik vymaže event listener. Znamená to, že výsledkem není vymazání  ukazatele [4].
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Kód uvedený v příloze č.3 umístí ukazatele na místo kliknutí do mapy, ale při následném

kliku již tohoto ukazatele nevymaže.

Obr. 19 Zobrazení ukázky odstranění události

4.3.4 Ovládací prvky

4.3.4.1 Přehled ovládacích prků
Mapy na http://maps.google.com obsahují UI elementy umožňující uživateli provádět

interakce prostřednictvím mapy. Tyto elementy jsou známy jako ovládací prvky. Mohou být

také tvořeny vlastní uživatelské ovládací prvky u vedlejších ovládacích prvků GControl třídy

[4].

Níže je uvedeno několik vestavěných ovládacích prvků, které mohou být použity

v mashupu  [4]:

· GLargeMapControl – velký pan/zoom (posun/změna měřítka) ovládací prvek.

Standardně je umístěn ve vrchním levém rohu mapy.

· GSmallMapControl – menší pan/zoom (posun/změna měřítka) ovládací prvek.

Standardně je umístěn ve vrchním levém rohu mapy.

· GSmallZoomControl – malý zoom (změna měřítka) ovládací prvek.

· GScaleControl – měřítko mapy.

· GMapTypeControl – tlačítka pro změnu typu mapy.

· GHierarchicalMapTypeControl – rozšíření výběru u menu mapového typu.

· GOverviewMapControl – zasunovací mini mapa v rohu obrazovky.

Všechny tyto ovládací prvky jsou součásti GControl objektu [4].

http://maps.google.com/
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Obr. 20 Ovládací prvky[4]

Seznam aktuálně podporovaných typů map [4]:

· G_NORMAL_MAP - normální mapa, standardní 2D pokrytí z Google Maps.

· G_SATELLITE_MAP - fotografické pokrytí.

· G_HYBRID_MAP - mix z fotografií a překryv vrstvou s významnými rysy (cesty, názvy

měst)

· G_PHYSICAL_MAP - fyzický překryv, mapa založená na terénních informacích.

Obr. 21 Typy map [4]

Typy map je možné upravit. K dispozici je i funkce odstranění jakéhokoliv mapového

typu přes metodu GMap2.removeMapType() nebo přidání přes GMap2.addMapType() [4].

Příklad: uvedený kód maže G_HYBRID_MAP z mapových typů připojených k mapě.

Jakmile je přidán GMapTypeControl, zobrazí se jen normální typ mapy a satelitní typ mapy

[4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.4).
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Obr. 22 Zobrazení ukázky zobrazení velkých ovládacích prvků

4.3.4.2 Přidání ovládacích prvků k mapě
Přidání ovládacích prvků k mapě se provádí pomocí GMap2 metody addControl().

Při přidání panning/zooming ovládacích prvků na mapu by měl JavaScript obsahovat

následující [4]:

map.addControl(new GSmallMapControl());

Obr. 23 Ukázka přidání malách  ovládacích prvků k mapě [4]

Do mapy můžou být přidány i vícenásobné ovládací prvky [4].

Příklad: do mapy jsou přidány GSmallMapControl, GMapTypeControl,

GOverviewMapControl, GScaleControl ovládací prvky, které dovolí mapě pan/zoom a

přepnout mezi normálním a satelitním typem mapy a hybridem těchto dvou typů. Na mapě je

zobrazeno měřítko a mini mapa v pravém spodním rohu [4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.5).

Obr. 24 Zobrazení ukázky přidání vícenásobných ovládacích prvků k mapě
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4.3.4.3 Umístění ovládacích prvků na mapě
Metoda addControl používá nepovinné parametry GControlPosition, které dovolují

blíže určit polohu ovládacího prvku na mapě. Tato hodnota může být jedna z následujících

hodnot; každá deklaruje roh mapy ve kterém má být ovládací prvek umístěn [4]:
· G_ANCHOR_TOP_RIGHT

· G_ANCHOR_TOP_LEFT

· G_ANCHOR_BOTTOM_RIGHT

· G_ANCHOR_BOTTOM_LEFT

GControlPosition může volitelně určit jak daleko (v pixelech) mají být vzdáleny

ovládací prvky od hranice mapového pole. Vzdálenost je určena pomocí objektu GSize [4].

Příklad: přidání tlačítek s typy map (GMapTypeControl) v pravém horním rohu mapy

s 10 pixelovou vycpávkou od hranice mapového pole. Dvojklikem, kdekoliv na mapě, se

ovládací prvek z pravého horního rohu vymaže a zobrazí se ve spodním pravém rohu mapy

[4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.6).

Obr. 25 Zobrazení ukázky posunu umístění ovládacích prvků na mapě

4.3.4.4 Změna jazyka ovládacích prvků
Standardně jsou mapové ovládací prvky zobrazeny v anglickém jazyce. Google mapové

API umožňuje změnu tohoto jazyka přidáním "hl=XX" k <script>, kde místo XX je dvou

písmenkový kód [4].

Aktuálně je možné ovládací prvky zobrazit v těchto jazycích [4]:

eu - baskičtina it - italština
ca - katalánština ja - japonština
da - dánština no - norština
nl - holandština nn - norština (Norwegian Nynorsk)
fi - finština ru - ruština
fr - francouzština es - španělština
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gl - galicijština sv - švédština
de - němčina th - thajština
el - řečtina

V následujícím příkladě jsou ovládací prvky zobrazeny v thajském jazyce [4].

   <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp&v=2&amp&hl=th&key=abcdefg"
     type="text/javascript"></script>

Obr. 26 Ukázka nastavení jazyka ovládacích prvků [4]

Obr. 27 Zobrazení ovládacích prvků v thajštině

4.3.4.5 Uživatelské mapové ovládací prvky
Google Mapové API také umožňuje vytvářet vlastní mapové ovládací prvky v podtřídách

GControl . Vytvoření použitelného vlastního ovládacího prvku vyžaduje definici nejméně pro

dvě metody třídy: initialize() a getDefaultPosition() [4].

Příklad: vytváří jednoduchý zoom ovládací prvek, který používá pro přiblížení i oddálení

tlačítka s textem ("Zoom In" a "Zoom Out") [4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.7).

Obr. 28 Zobrazení uživatelských ovládacích prvků
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4.3.5 Překryvy mapy

4.3.5.1 Mapové překryvy
Překryvy jsou objekty na mapě, které jsou svázané se zeměpisnou šířkou a zeměpisnou

délkou. Překryvy, které můžou být  přidány k mapě jsou bodového, liniového nebo

polygonového charakteru [4].

Mapové API má několik typů překryvů [4]:

· Body na mapě jsou zobrazeny použitím ukazatele . Ukazatele jsou objekty  typu

GMarker a smí použít typ GIcon.

· Linie na mapě jsou zobrazeny použitím lomených čar. Linie jsou objekty typu

GPolyline.

· Plochy na mapě jsou zobrazeny jako polygony s libovolný tvarem nebo pravoúhlé.

· Typy map představují také překryvy a jsou zobrazeny pomocí tile overlay. Zobrazení

může být upraveno pomocí vlastní sady překryvů, používající GTileLayerOverlay nebo

událostmi vytvářený vlastní mapový typ používající GMapType.

· Informační okno je speciální druh překryvu.

Každý překryv se realizuje pomocí GOverlay rozhraní. Překryv může být přidán k mapě

použitím GMap2.addOverlay() metody a odstraněn použitím GMap2.removeOverlay()

metody [4].

4.3.5.2 Ukazatele
Ukazatele identifikují body na mapě. Standardně používají G_DEFAULT_ICON, ačkoli

můžou být specifikovány vlastní ikonou. Konstruktor GMarker bere objekt GLatLng a

nepovinný GMarkerOptions objekt jako argumenty [4].

Ukazatele jsou navrženy tak, aby byly interaktivní. Standardně přijímají "klik" událost

pro  zobrazení informačního okna [4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.8).
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Obr. 29 Zobrazení ukázky přidání ukazatele na mapu

4.3.5.2.1 Přesun ukazatele
Ukazatele mohou být interaktivními objekty. Po kliknutí na ně mohou být přesunuty na

nové místo [4].

Příklad: v tomto příkladě, táhnutí ukazatele realizuje čtyři druhy událostí: click,

dragstart, drag a dragend a ukazuje jejich tahový charakter. Když je ukazatel uchopen,

odpíchne se od mapy (stoupne výš, nad mapu) a může být přemístěn na nové místo. Po

umístění se ukáže informační okno a ukazatel klesne dolů [4].

Zdrojový kód k příkladu je udeven v příloze (příloha č.9).

Obr. 30 Zobrazení ukázky přesunu ukazatele na mapě

4.3.5.2.2 Ikony
Ukazatele smí definovat ikonu náhradou za  standardní ikonu. Ikona musí minimálně

definovat popředí obrázku, rozměr (ten je definován pomocí GSize) a zarovnání ikony na

danou pozici [4].

Většina ikon obsahuje popředí obrázku  a stín obrázku  [4].

Nejjednodušší ikony jsou umístěné na G_DEFAULT_ICON typu [4].
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Příklad: v příkladu níže je vytvořena ikona používající G_DEFAULT_ICON typ  a  pro  její

modifikaci je použit jiný obrázek [4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.10).

Obr. 31 Zobrazení ukázky přidání vlastního ukazatele k mapě

4.3.5.2.3 Uživatelské ikony
Objekty GIcon mají několik různých vlastností.

Vlastní ikony smí mít v mnoha případech různé popředí, ale stejný tvar a stín.

Nejjednodušší cestou  ke splnění tohoto režimu je použít copy konstruktor pro GIcon třídu,

který kopíruje všechny vlastnosti nové ikony [4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.11).

Obr. 32 Zobrazení ukázky přidání vlastního ukazatele k mapě

4.3.5.2.4 Použití Marker Manager
Přidávání vysokého počtu ukazatelů do Google mapy může zpomalit převody mapy a

zavést tak mnoho viditelných chyb, zvláště při určitém měřítku. Utilita pro řízení ukazatelů

poskytuje užitečné řešení obou těchto problémů tím, že povoluje zobrazení stovek ukazatelů

na stejné mapě a schopnost specifikovat, při kterém měřítku by se měly ukazatele objevit [4].

Řízení může velmi zrychlit mapový převod a zmírnit zobrazené neshody [4].



20

Použití řízení ukazatele, vytvoří MarkerManager objekt [4].

var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
var mgr = new MarkerManager(map);

Obr. 33 Ukázka použití Masker Manager [4]

MarkerManagerOptions objekt obsahuje následující pole [4]:

· maxZoom - specifikuje maximální možné přiblížení.

· borderPadding -  specifikuje výplň v pixelech. Toto umožní ukazatelům, které jsou jen

z vnějšího pohledu zobrazeny na mapě, zlepšující se posun přes malý rozsah. Standardní

hodnota je 100.

· trackMarkers: specifikuje pohyb při změně pozice ukazatele, k čemuž slouží

setPoint() metoda.

4.3.5.3 Lomené čáry

GPolyline objekty vytváří liniové překryvy na mapě [4].

4.3.5.3.1 Vykreslení lomených čar
Lomené čáry jsou vykreslovány jako série uspořádaných segmentů na mapě. Lze

specifikovat barvu, šířku a průhlednost linie. Barva by měla být definována v šedesátkové

soustavě (HTML stylu). Například, namísto údaje "red" (červená) se používá hodnota

#ff0000, protože objekt GPolyline nerozumí "jmenným názvům" barev [4].

Příklad: následující kód vytváří 10 pixelů širokou červenou linii mezi dvěma body [3].

var polyline = new GPolyline([
new GLatLng(49.865369, 18.281251),
new GLatLng(49.70, 17.28)
], "#ff0000", 10);

map.addOverlay(polyline);

Obr. 34 Ukázka vykreslení linie na mapu [4]

Obr. 35 Zobrazení ukázky vykreslení linie na mapu
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4.3.5.3.2 Geodetická lomená čára
Lomenou čáru lze zobrazit se zakřivením v závislosti na zakřivení zemského povrchu.

Lomené čáry reprezentované na mapě jsou linie přímo vyhovující aktuální projekci. Jestliže

má být místo toho vykreslen segment z modelu zeměkoule, reprezentované kratšími

vzdálenostmi mezi dvěma body na zemském povrchu, bude potřeba projít geodesic:true v

GPolylineOptions argumentu z GPolyline [4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.12).

Obr. 36 Zobrazení ukázky vykreslení geodetické lomené čáry na mapu

4.3.5.3.3 Zakódované lomené čáry
Google mapové API dovoluje reprezentovat trasu použitím kódované lomené čáry, která

je specifikována sérií bodů uvnitř GPolyline. Kódované lomené čáry také dovolují

specifikovat velikosti měřítka, které by měly být ignorovány při vykreslování liniových

segmentů. Toto specifikuje, jak detailně by měla být lomená čára vykreslena [4].

příklad: GPolyline ze tří bodů (dvě linie) jsou normálně reprezentovány jako [4]:

var polyline = new GPolyline([
new GLatLng(49.28, 18.15),
new GLatLng(50.70, 10.22),
new GLatLng(52.32, 16.28)
], "#ff0000", 10);
map.addOverlay(polyline);

Obr. 37 Ukázka kódování lomené čáry [4]

Obr. 38 Zobrazení ukázky kódování lomené čáry
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Speciální kódování GPolyline bodů je  poskytnuto  na  této  stránce

http://code.google.com/apis/maps/documentation/polylineutility.html. Jak vypadají kódy bodů

je ukázáno níže [4].

var encodedPolyline = new GPolyline.fromEncoded({
    color: "#FF0000",
    weight: 10,
    points: "yzocFzynhVq}@n}@o}@nzD",
    levels: "BBB",
    zoomFactor: 32,
    numLevels: 4
});
map.addOverlay(encodedPolyline);

Obr. 39 Ukázka kódování lomené čáry [4]

4.3.5.4 Polygony
GPolygon objekty jsou navrženy k definování regionu. Lze definovat barvu, šířku a

průhlednost pro okraj polygonu a barvu a průhlednost pro výplň pole. Barva by měla být

v šedesátkové soustavě (HTML stylu) [4].

Příklad: následující kód vytváří 10 pixelů široký box okolo čtyř bodů. Tento polygon je

uzavřen vracejícím se liniovým segmentem k jeho počátečnímu bodu [4].

Polygon by měl být vždy uzavřen, aby nedošlo k nedefinovanému chování [4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.13).

Obr. 40 Zobrazení ukázky přidání polygonu na mapu

4.3.5.4.1 Pozemský překryv
Polygony jsou používány k překryvům, které jsou reprezentovány libovolnou nebo danou

velikostí polí, ale nedokáži zobrazit obrázek. Jestliže má být na mapě umístěn obrázek, může

být použit objekt GGroundOverlay, konstruktor GGroundOverlay pro URL obrázku a

konstruktor GLatLngBounds  pro parametry obrázku [4].

Příklad: umístění historické mapy z Newark, NJ na mapu [4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.14).

http://code.google.com/apis/maps/documentation/polylineutility.html
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Obr. 41 Zobrazení ukázky přidání překryvu na mapu [4]

4.3.5.4.2 Překryvy
Mapa uvnitř Google mapového API se skládá ze sady překryvů. Překryvy existují pro

každý mapový typ: G_NORMAL_MAP, G_SATELLITE_MAP, G_HYBRID_MAP a G_PHYSICAL_MAP.

Překryvy všech oblastí nejsou k dispozici, například při přiblížení Tichého oceánu

v největším měřítku se nezobrazí mnoho míst [4].

Pro úpravu zobrazení těchto překryvů existují dvě možnosti [4]:

· Implementovat vlastní překryv překrytím existující mapového typu použitím

GTileLayerOverlay.

· Implementovat vlastní uživatelský mapový typ použitím GMapType.

Každý případ vyžaduje pro implementaci tři abstraktní metody z GTileOverlay rozhraní

[4]:

· getTileUrl() vrací do mapy URL obsahující obrázek překryvu, minulý GPoint a třídu

měřítka mapy.

· isPng() vrací do mapy Boolean hodnotu ukazující, zda je obrázek formátu PNG (který

může být zobrazen průhledně). Jestliže je hodnota true, obrázek je formátu PNG.

· getOpacity() vrací hodnoty mezi 0.0 a 1.0, která ukazuje třídu průhlednosti zobrazení

tohoto obrázku.

4.3.5.4.3 Uživatelský typ mapy
Jestliže obsahuje GTileLayerOverlay mnoho omezení, může být nadefinován uživatelský

mapový typ. K tomu je zapotřebí vytvořit GMapType objekt a přidat k mapě použitím metody

GMap2.addMapType() [4].
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4.3.5.4.4 Uživatelský překryv
Google mapové API umožňuje vytvořit vlastní překryv [4].

Rozhraní GOverlay poskytuje několik služeb, jako TrafficOverlay, GGeoXml a

GStreetviewPanorama [4].

GOverlay rozhraní vyžaduje implementaci čtyř abstraktních metod [4]:

· initialize() - volaná odezva k GMap2.addOverlay()

· remove()- volaná odezva k GMap2.removeOverlay()

· copy() – poskytne šablonu nového překryvu

· redraw() - volaná odezva k zobrazení změn uvnitř mapy

Příklad: použití následujícího kódu způsobí dědění z rozhraní GOverlay [4]:

OverlaySubclass.prototype = new GOverlay();

Obr. 42 Ukázka přidání vlastního překryvu na mapu [4]

Implementace abstraktních metod v GOverlay rozhraní je usnadněna prostřednictvím

přidělování těchto metod k objektovým šablonám [4]:

OverlaySubclass.prototype.initialize = myInitializeMethod;
OverlaySubclass.prototype.remove = myRemoveMethod;
OverlaySubclass.prototype.copy = myCopyMethod;
OverlaySubclass.prototype.redraw = myRedrawMethod;

Obr. 43 Ukázka přidání vlastního překryvu na mapu [4]

Příklad: na mapu je přidána vrstva, která zobrazuje dopravu v městě New York a v jeho

okolí [4].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.15).

Obr. 44 Zobrazení ukázky přidíní vrstvy doprava na mapu [4]
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4.3.5.5 Navigace
K navigaci slouží metoda GDirections.load(). Tato metoda vyhodnocuje dotazovaný

řetězec [4].

Příklad: příklad zobrazuje navigaci z Ostravy do Prahy. Při kliknutí na ukazatele se

zobrazí detailnější mapa k danému místu [4].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.16).

Obr. 45 Zobrazení ukázky přidání vrstvy doprava na mapu

4.3.5.6 KML/GeoRSS překryvy
Google mapové API podporuje KML (originální formát souborů aplikace Google Earth) a

GeoRSS formáty dat k zobrazení geografických informací. Tyto formáty dat jsou přidány

k mapě použitím GGeoXml  objektu, jehož konstruktor bere URL z veřejně přístupného XML

souboru. GGeoXml Označená místa jsou poskytnuta jako GMarkers, zatímco GGeoXml lomená

čára a polygony jsou poskytnuty jako Google mapového API lomené čáry a polygonu.

Elementy <GroundOverlay> uvnitř KML souborů jsou poskytnuty jako GGroundOverlay

elementy na mapě. GGeoXml objekty jsou přidány k mapě použitím addOverlay() metody.

(Vymazány mohou být z mapy použitím removeOverlay().) [4].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.17).
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Obr. 46 Zobrazení ukázky přidání KML/GeoRSS překryvu na mapu

4.3.6 Google Earth

Aplikace Google Earth umožní podívat se kamkoli na Zemi a prohlížet si satelitní snímky,

mapy, terén i budovy. V režimu Obloha můžou být prozkoumány i galaxie [22].

Aplikace Google Earth je zeměpisným prohlížečem – efektivním nástrojem pro zobrazení,

vytváření a sdílení interaktivních souborů, které obsahují vizuální informace vztahující se k

určitým místům [22].

Obr. 47 Ukázka [22]
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4.4 Závěr
Google má na svých stránkách umístěny dvě dokumentace na adrese

http://code.google.com/apis/maps/.

Jedna (Maps API Concepts) je pro začátečníky, kde je uvedeno jen několik funkcí a jejich

podrobný popis. Uživatel by si po přečtení tohoto dokumentu, i když se v minulosti

s problematikou mapového API nesetkal, měl být schopen vytvořit vlastní jednoduchý

mashup. Dokumentace je vcelku přehledná, ale vzhledem k tomu, že Google Mapové API

toho umožňuje mnoho, může být problémem proklikávání a zanořování se hlouběji a hlouběji

do dokumentace.

Druhá dokumentace (Maps API Reference) je určena spíše programátorům, protože

obsahuje jen funkce, jejich atributy a metody. Tato dokumentace je přehledná.

V dokumentaci jsou v některých vzorových kódech chyby – kód nedělá to co by dělat měl.

Na stránce http://econym.googlepages.com/index.htm je tutoriál ke Google Mapovému

API, který je sice, stejně jako předchozí, v angličtině, ale uvádí jiné příklady než oficiální

stránky Google Maps API a funkce jsou zde srozumitelně popsané.

5 Yahoo! Maps

Yahoo! má jednoduché mapové API, které umožňuje přetáhnout vlastní data na mapy

Yahoo! a dovoluje vytvořit a zobrazit vlastní mapu bez programování [26].

Yahoo! mapové API dovoluje vložit rozsáhlé a interaktivní mapy na vlastní web a do

aplikací [27]:

· Yahoo! mapového AS3 Flash API

Vložit mapu na webovou stránku nebo do aplikace použitím ActionScript 3.0 mapového

API v Adobe Flash.

· Yahoo! mapového AS2 Flash API

Vložit mapu na webovou stránku nebo do aplikace použitím ActionScript 2.0 API v

Adobe Flash. (neschválený)

− ActionScript-Flash API – Vytvořit Flash aplikaci využívající Yahoo! mapy

používající ActionScript® 2.

− JavaScript-Flash API – Vytvořit velkou aplikaci rychle s použitím

JavaScript™ a Flash základní mapy. U Flash není nutné programování!

http://code.google.com/apis/maps/
http://econym.googlepages.com/index.htm
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− Flex™ API - Flex 1.5 programátoři můžou použít Flex API s Macromedia®

Presentation Server Technology k vytvoření výkonné aplikacei.

· Yahoo! mapového AJAX API

Využití možnosti spojení DHTML a JavaScriptu.

· Map Image API

Pro překrytí mapy obrázkem slouží Map Image API.

Dále se v této části diplomové práce věnuji Yahoo! mapovému AJAX API.

5.1 Licenční ujednání
Je nutno použít ID pro každou aplikaci. (registrace na stránce

http://search.yahooapis.com/webservices/register_application)

Aplikace musí obsahovat správné atributy (např. umístění loga Yahoo!).

(http://developer.yahoo.com/attribution/)

Musí být vyhověno obchodním zvyklostem a omezením uvedeným níže.

5.1.1 Obchodní zvyklosti

Některé služby API a webové služby jsou dostupné jen pro nekomerční použití. Pro

nekomerční API a webové služby není dovoleno [24]:

· Použití těchto služeb ve vysokém obchodu (high traffic), stanoveném komerčním záměru

nebo obchodní webové síti nebo aplikaci.

· Připojit tyto služby k aplikacím nebo webové síti nepřímo zpeněžujícím (reklama,

přidružené odkazy) nebo přímo zahrnující jen předplatitele ochotné platit  (předplatné,

software jako služby, hostující aplikace kde uživatelé platí pro přístup) a pro placené

aplikace, produkty nebo služby.

5.1.2 Mapy Yahoo!

Licenční podmínky k Yahoo! mapovému API jsou na stránkách

http://developer.yahoo.com/maps/mapsTerms.html.  Níže jsou uvedeny některé hlavní

body licenčních podmínek [24].

S Yahoo! mapovým API lze [24]:

http://search.yahooapis.com/webservices/register_application
http://developer.yahoo.com/attribution/
http://developer.yahoo.com/maps/mapsTerms.html
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· Vytvářet internetové nebo intranetové aplikace nebo webové sítě, které používají Yahoo!

mapové API pro osobní nebo obchodní použití, pokud jsou aplikace volně dostupné a

nepřekračují denní limit.

· Použít dokumentace a příkladů k vytvoření vlastní aplikace.

· Poskytnout profesionální služby, které obsahují implementace k vytvoření „work-for-

hire“ (nájemní práce).

· Umístit reklamu na stejnou stránku nebo webovou síť kde jsou zobrazeny mapy Yahoo!

S Yahoo! mapovým API nelze [24]:

· Použít API k produkci papírových map k prodeji, reklamě nebo propagaci.

· Vytvořit aplikaci s umístěním informací, které jsou méně než 6 hodin staré a odvozené

z GPS zařízení nebo nějakého jiného polohového snímacího zařízení.

· Zahrnout  mapy Yahoo! v aplikacích, které jsou účtovány uživatelům i kdyby byla mapa

Yahoo! jen malou částí z účtované služby; toto zahrnuje i předplatné, software jako

službu aplikace a balíkové aplikace.

· Vytvářet vedení, navigaci, směrování, aktivní sledování nebo jiné aplikace, které

používají data reálného času.

· Opětovné použití obrazu map Yahoo! bez API  pro uskladnění uložených mapových

obrazů a sloužící pro vlastní síť.

· Ukládat nebo jiným způsobem uchovávat pro opětovné zobrazení v aplikaci sadu

zakódovaných geokódů získaných z Yahoo! mapového API,.

· Obejít jakýmkoliv způsobem vyhodnocení limitů nebo sledování aplikace.

5.1.3 Limit

Yahoo! jednoduché mapové API, které zobrazuje mapová data na Yahoo! mapové síti,

nemá cenový limit a nepoužívá omezení [25].

Yahoo! Maps  Embeddable API (Flash a Ajax APIs) je limitováno do 50 000 dotazů na IP

adrese za den [25].

Map Image API je limitováno do 50 000 dotazů na IP adrese za den.

Geocoding API je limitováno do 50 000 dotazů na IP adrese za den [25].
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5.2 Zobrazení mapy na požadované URL
K volání mapového API Yahoo! neslouží API klíč, jak je tomu u Googlu, ale identifikátor

(appid), o  který  lze  požádat  na stránce

http://search.yahooapis.com/webservices/register_application [26].

<script type="text/javascript"
src="http://api.maps.yahoo.com/ajaxymap?v=3.8&appid=YahooDemo">
</script>

Obr. 48 Ukázka mapového API Yahoo! [26]

Pro zobrazení mapy na určité webové stránce je zapotřebí div elementu, ve kterém se volá

„mapa“ a může se v něm také definovat velikost mapového pole. Velikost mapového pole

může být také definována tak, jak je uvedeno v ukázce [26]:
<style type="text/css">
#mapContainer {
  height: 600px;
  width: 600px;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="mapContainer"></div>
...

Obr. 49 Ukázka nastavení velikosti mapového pole[26]

Nadefinování oblasti, která má být na mapě zobrazena, se provede buď nadefinováním

zeměpisné šířky a zeměpisné délky nebo geokódováním rysu (geocoding feature) za použití

metody drawZoomAndCenter [26].

var map = new YMap(document.getElementById('map'));
map.addTypeControl();
map.setMapType(YAHOO_MAP_REG);
map.drawZoomAndCenter(new YGeoPoint(49.865369,18.281251), 8);

Obr. 50 Ukázka nastavení centra mapy [26]

nebo

var map = new YMap(document.getElementById('ostrava'));
map.addTypeControl();
map.setMapType(YAHOO_MAP_REG);
map.drawZoomAndCenter("Ostrava, CZ", 6);

Obr. 51 Ukázka nastavení centra mapy [26]

http://search.yahooapis.com/webservices/register_application
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Obr. 52 Zobrazení ukázky

5.2.1 Přidání ovládacích prvků k Yahoo! mapě

Ovládací  prvky Pan,  Zoom (long  a  short),  Zoom Měřítko  a  Typy map se  k  mapě přidají

pomocí metod v mapové proměnné typu YMap [26].

var map = new YMap(document.getElementById('map'));
map.addTypeControl();
map.addZoomLong();
map.addPanControl();
map.setMapType(YAHOO_MAP_SAT);
map.drawZoomAndCenter("Ostrava, CZ", 8);

Obr. 53 Ukázka přidání ovládacích prvků k Yahoo! mapě [26]

Obr. 54 Zobrazení ukázky přidání ovládacích prvků k Yahoo! mapě

5.2.2 Změna umístění ovládacích prvků

Yahoo! mapové API umožňuje změnu pozice ovládacích prvků na mapě [26].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.18).
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Obr. 55 Zobrazení ukázky změny umístění ovládacích prvků na Yahoo! mapě

5.2.3 Přidání Logger k Yahoo! mapě

Yahoo! mapové API obsahuje proměnné volající objekt YLog. Využívání YLog objektu

může být velmi užitečné k odstranění chyb a prohlížení dat za běhu aplikace [26].

V příkladu je volána funkce startMap(). Při kliknutí do mapy se zobrazí výstraha

LOGGER, v níž jsou uvedeny souřadnice daného místa [26].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.19).

Obr. 56 Zobrazení ukázky přidání Logger k Yahoo! mapě

5.2.4 Umístění ukazatele na Yahoo! mapu

Umístění jednoduchého ukazatele na mapu požaduje dva kroky [26]:

1. Vytvoření YGeoPoint objektu na mapě v místě, kde by měl být ukazatel.

2. Umístění ukazatele na mapu za použití metody addMarker.

SmartWindow ukazatel požaduje vytvoření YMarker objektu a použití metody addOverlay

z YMap. Ukazatele mohou mít jednoduché označení SmartWindows, což je informační

bublina, která se otevírá po kliknutí na ukazatel [26].

Zdrojový kód k příkladu je uveden v příloze (příloha č.20).
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Obr. 57 Zobrazení ukázky přidání ukazatele na Yahoo! mapu

5.2.5 Umístit „chytrý ukazatel“ na Yahoo! mapu

Yahoo! mapové API umožňuje vytvoření mnoha interaktivních ukazatelů, které se

nazývají "chytrý ukazatel". Po kliknutí na tlačítko myší vznikne událost,  která zobrazí HTML

značení voláním funkce openSmartWindow  nalezené v objektu YMarker. Funkce

addAutoExpand(new_label) automaticky přidává přes myš událost, která po svém spuštění

ukáže  "new_label" pro tento ukazatel [26].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.21).

Obr. 58 Zobrazení ukázky přidání chytrého ukazatele na Yahoo! mapu [26]

5.2.6 Přidání vícenásobných vlastních ukazatelů na Yahoo! mapu

Na mapu lze umístit vícenásobné ukazatele v požadovaném YGeoPoint umístění

používající uživatelský obrázek. K tomu se využívá YImage komponenta z Yahoo! mapového

API. Funkce je přidána voláním createCustomMarkerImage() a jednoduše generuje detaily

z uživatelského obrázku ukazatele, který je použit v YMarker konstruktoru. Konstruktor
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YMarker slouží k použití specifikovaného obrázku namísto standardního jednoduchého

obrázku ukazatele [26].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č. 22).

Obr. 59 Zobrazení ukázky přidání vícenásobných vlastních ukazatelů na Yahoo! mapu

5.2.7 Vykreslení lomených čar na Yahoo! mapě

Yahoo! mapové API dovoluje vykreslovat lomené čáry. Toto se provádí překrýváním

YPolyline proměnné, která obsahuje seznam bodů, které korespondují k segmentům linie,

které vytváří lomenou čáru [26].

Příklad: Jako první se vytvoří sada, která bude obsahovat sadu z YGeoPoints. Na každé

kliknutí myši na mapě se budou přidávat nové YGeoPoint k sadě. Pak se prochází tato sada

s YPolyline proměnnou, která pak bude překrývat Ymap, a to použitím metody addOverlay.

Na konci zdrojového kódu je pomocná funkce, která jednoduše kontroluje, zda jsou  umístěny

nejméně dva body k vykreslení lomené čáry [26].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č. 23).

Obr. 60 Zobrazení ukázky přidání lomené čáry na Yahoo! mapu

5.2.8 YPolyline

Příklad: Použití YPolyline třídy k překryvu mapy uživatelskou linií. Tento příklad také

ilustruje flexibilní polohu pan a zoom ovládacích prvků použitím YCoordPoint [26].



35

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č. 24).

Obr. 61 Zobrazení ukázky přidání lomené čáry na Yahoo! mapu

5.2.9 Zobrazování dopravních informací na Yahoo! mapě

Proměnná typu YMap slouží pro vyhledávání dopravních nebo polohových datových

zdrojů. Dovoluje programátorovi využít data pro zobrazení nebo k jiným účelům. Vyhledání

informací o dopravě využívá událost EventsList.onEndTrafficSearch Aktuálně jsou

dopravní informace zobrazovány jen pro významná města Spojených států amerických [26].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.25).

Obr. 62 Zobrazení dopravních informací na Yahoo! mapě

5.2.10 Yahoo! Pipes RSS výstup informace překryv

Připojení RSS překryvu na mapu. RSS překryv může být i výstup z  Yahoo! Pipes [26].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.26).
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Obr. 63 Zobrazení ukázky přidání RSS překryvu na Yahoo! mapu

5.2.11 Překryv JSON výstupních informací z Yahoo! Pipes

Překryv JSON výstupu z Yahoo! Pipes [26].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.27).

Obr. 64 Zobrazení ukázky přidání JSON překryvu na Yahoo! mapu [26]

5.2.12 Další Vlastnosti Yahoo! mapového AJAX API

Níže je uvedeno několik dalších možností, které umožňuje Yahoo! mapové AJAX API

[26]:

· Vytvoření události "klik myši" k vymazání ukazatele, vymazání ovládacích prvků, a to

pomocí metod removeMarker, removeZoomControl a removePanControl.

· Použití setZoomLevel a resizeTo metod k rychlé změně měřítka mapy.

· Umožnit nebo zakázat posun mapy použitím metod disableDragMap a

enableDragMap.

· Použití parametru časového nastavení z panToLatLon a panToXY k pomalému (nebo

rychlému) posunu mapy.
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5.3 Závěr
Yahoo! má na svých stránkách ke každému API s výjimkou Map Image API, které má  jen

Referenční manuál, dvě dokumentace.

U AJAX API je jedna dokumentace (na adrese

http://developer.yahoo.com/maps/ajax/index.html) pro začátečníky. Zde je uvedeno několik

základních funkcí s podrobným popisem a ukázkové příklady. Uživatel by si po přečtení

tohoto dokumentu, přestože dříve nic o mapovém API nevěděl, měl být schopen vytvořit

vlastní jednoduchý mashup. V této dokumentaci není uvedeno vše, co Yahoo! mapové AJAX

API umožňuje, proto je tato dokumentace umístěna jen na jedné stránce a je přehledná. Na

konci dokumentace je odkaz na referenční manuál.

Referenční manuál je druhá dokumentace (uložená na adrese

http://developer.yahoo.com/maps/ajax/V3.8/reference.html), která je detailnější v popisu tříd

a metod v API. Je stručná a obsahuje vše co Yahoo! mapové AJAX API umožňuje. Je vhodná

pro programátory. Tato dokumentace je také velmi přehledná.

U Yahoo! se nenastavuje kódování, proto nemá problém se zobrazováním diakritických

znamének.

6 Microsoft virtual earth interactive SDK

V této diplomové práci se věnuji Virtual Earth Map Control verzi 6.0. Její tutoriál se

nachází na stránce http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb429619.aspx.

Software development kit (SDK) poskytuje programovací doporučení a náměty pro

začínající práci s mapovými ovládacími prvky z  Virtual Earth™. Tyto funkce mohou být

použity k budování vlastní webové sítě, která využívá Virtual Earth mapy [3].

6.1 Licenční podmínky
Microsoft Virtual Earth Interactive SDK nevyžaduje zaregistrování na jejich stránkách.

K tomu, aby bylo zpřístupněno použití jejich API je nutné dodržovat licenční podmínky.

Licenční podmínky k Microsoft Virtual Earth Interactive SDK jsou umístěny na stránce

http://www.microsoft.com/virtualearth/product/terms.html. Dále je uvedeno jen několik

nejdůležitějších bodů.

http://developer.yahoo.com/maps/ajax/index.html
http://developer.yahoo.com/maps/ajax/V3.8/reference.html
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb429619.aspx
http://www.microsoft.com/virtualearth/product/terms.html
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S Microsoft Virtual Earth Interactive SDK lze [14]:

· Vytvářet internetové nebo intranetové aplikace nebo webové sítě, které používají

Microsoft Virtual Earth Interactive SDK pro osobní nebo obchodní použití, pokud jsou

aplikace volně dostupné a nepřekračují denní limit.

· Použít dokumentace a příkladů k vytvoření vlastní aplikace.

S Microsoft Virtual Earth Interactive SDK nelze [14]:

· Mazat nebo skrýt logo.

· Kopírovat, uchovávat, archivovat nebo vytvářet databáze, kromě těch, které ukládají

geokódy jen lokálně pro použití aplikacemi.

· Překročit denní limit (50000 transakcí/den).

· Vytvářet vedení, navigaci, směrování, aktivní sledování nebo jiné aplikace, které

používají data reálného času nebo jsou z GPS zařízení nebo nějakého jiného polohového

snímacího zařízení.

· Integrovat Virtual Earth Platform nebo jakoukoliv součást Virtual Earth Platform

s jakoukoliv jinou mapovací platformou.

· Komerčně využívat Microsoft Virtual Earth Interactive SDK.

6.2 Načtení (Zobrazení) mapy
Jedním z nejdůležitějších kroků je zobrazit si vyrobenou aplikaci na vlastní webové

stránce [3].

6.2.1 Zobrazení standardní mapy

Zobrazení standardní mapy zahrnující všechny navigační funkcionality se skládá

z následujících kroků [3]:

1. Na začátku HTML dokumentu přidat následující DOCTYPE deklarace.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

Obr. 65 Ukázka přidání  DOCTYPE deklarace [3]

2. V hlavičkové <head> sekci HTML dokumentu vložit meta element s charset atributem

a nastavení na kódování "utf-8" tak, jak je uvedeno v následující ukázce kódu. Kódování

"utf-8" je důležité k vykreslení určitých elementů v mapě.
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

Obr. 66 Ukázka nastavení kódování [3]

3. V hlavičkové <head>  sekci přidat odkaz na mapové ovládací prvky jak je uvedeno

následovně.

<script type="text/javascript"
src="http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=6">
</script>

Obr. 67 Ukázka odkazu na ovládací prvky [3]

4. V těle <body> dokumentu vložit DIV element obsahující mapu. Rozměr mapy je

definován výškou a šířkou v DIV elementu. Umístění mapy je nastaveno použitím

"position", "top", a "left" vlastnostmi, jak je uvedeno následovně:

<div id='myMap' style="position:absolute; width:400px; height:400px;"></div>

Obr. 68 Ukázka definování umístění a rozměru mapy [3]

 Pro kompatibilitu by měla být vždy určena pozice atributu ("absolute" nebo "relative").

Jestliže je použito procentuální vyjádření šířky nebo výšky v mapovém DIV, je to

procento z mateřské šířky nebo délky.

5. Vytvoření nové mapy z VEMap Class a volání VEMap.LoadMap Method jako je uvedeno

následovně:

var map = new VEMap('myMap');
map.LoadMap();

Obr. 69 Ukázka volání mapy [3]

 Ve většině případů musí být volána LoadMap metoda předtím než je volána VEMap metoda

nebo je zapotřebí zpřístupnit VEMap vlastnosti [3].

Obr. 70 Načtená mapa
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6.2.2 Přizpůsobení mapy

Může být také specifikována poloha, velikost měřítka a typ mapy při prvním načítáním

mapy. Toto je provedeno použitím VEMap.LoadMap metody [3].

Příklad: zadat polohu, velikost měřítka, typ mapy, zda je mapa blokována, mapový režim,

jestli změna typu mapy bude provedena přepnutím [3].

var map = new VEMap('myMap');
map.LoadMap(new VELatLong(4749.865369, 18.281251, 10);

Obr. 71 Ukázka přizpůsobení mapy [3]

6.2.3 Ovládací prvky mapy

Může být nastaven typ mapy, velikost měřítka, posun mapy, zobrazení a skrytí

standardních navigačních ovládacích prvků a přidání vlastních ovládacích prvků mapy [3].

6.2.3.1 Změna mapového zobrazení
Je několik způsobů, jak může být naprogramována změna mapového zobrazení [3]:

· Zoom map in nebo out voláním VEMap.ZoomIn metody a VEMap.ZoomOut metody.

· Zoom specifická třída voláním VEMap.SetZoomLevel metody.

· Nastavit střed mapy voláním VEMap.SetCenter metody nebo nastavit střed mapy a zoom

při volání VEMap.SetCenterAndZoom metody.

· Změna stylu mapy voláním VEMap.SetMapStyle metody.

· Nechat Virtual Earth stanovit nejlepší mapu k zobrazení, založenou na vlastním nastavení

bodů, připínáčků nebo polygonů.

6.2.3.2 Zobrazení a skrytí ovládacích prvků
Skrýt a zobrazit standardní mapové navigační ovládací prvky lze voláním metod

VEMap.HideDashboard a VEMap.ShowDashboard. Můžou být také vytvořeny vlastní mapové

navigační ovládací prvky v HTML a pro přidáni k mapě volat VEMap.AddControl metodu

[3].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.28).



41

Obr. 72 Zobrazení ukázky zobrazení a skrytí velkých ovládacích prvků

6.2.4 Informační okno

Informační okno lze k určitému objektu přidat buď pomocí metod z VEShape třídy nebo

pomocí metody ShowInfoBox z VEMap třídy [3].

Následující příklad zobrazuje pomocí metod z VEShape třídy informační okno připevněné

k danému připínáčku. V informačním okně je zobrazen obrázek, název, popis a internetový

odkaz [3].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.29).

Obr. 73 Zobrazení ukázky nastavení informačního okna

Informační okno může obsahovat text, obrázek nebo internetový odkaz. V mapě nemůže

být najednou zobrazeno více než jedno informační okno, ale s informačním oknem může být

pohybováno a může se měnit jeho obsah, jak je zapotřebí [3].

6.2.5 Překryvy mapy

Objekty lze použít pro takové úkoly, jako je označení polohy, zvýraznění geografické

hranice a zobrazení informace na mapě [3].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.30).
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Obr. 74 Zobrazení ukázky přidání objektů na VE mapu

6.2.5.1 Základní objekty
Existují tři typy tvarů [3]:

připínáčky

lomené čáry

polygony

Tyto objekty odpovídají bodu, linii a polygonu na mapě. Ve verzi 5 jsou všechny tvary

objektů zařazeny pod třídou VEShape. Můžou být přidány přímo k základní vrstvě mapy nebo

může být použita VEShapeLayer třída k vytvoření vrstvy objektů, které pak lze použít

k vytvoření a řízení libovolné skupiny objektů [3].

6.2.5.1.1 VEMap Shape metoda
Metoda VEMap.AddShape přidává objekt k mapové vrstvě. Tato metoda přidává existující

VEShape objekt základní vrstvy mapy. Použitím VEMap.DeleteShape metody se odstraní

jednotlivé tvary ze základní vrstvy a VEMap.DeleteAllShapes metoda odstraní najednou

všechny objekty ze základní vrstvy [3].

Zdrojový kód příkladu je uveden v příloze (příloha č.31).
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Obr. 75 Zobrazení ukázky zobrazení a skrytí objektů na VE mapě

6.2.5.1.2 VEShapeLayer Shape metody
Metoda VEShapeLayer.AddShape přidá objekt k mapě. Metoda

VEShapeLayer.DeleteShape odstraní jednotlivé objekty z mapy a metoda

VEShapeLayer.DeleteAllShapes odstraní všechny objekty z mapy najednou [3].

6.2.5.1.3 Nastavení a získání vlastností objektu VEShape
Jakmile je objekt přidán k mapě lze použít metodu VEShape třídy pro nastavení a získání

vlastností objektu. Tyto vlastnosti řídí nastavení z hlediska tvaru, barvy a šířky, výplňová

barvy a průhlednosti, uživatelské ikony, obrázkového pole, zeměpisné šířky a zeměpisné

délky, souřadnic atd. Od verze 5 může název a popis vlastností obsahovat uživatelský HTML,

který může být použit k dalšímu rozšíření a úpravě vlastního tvaru [3].

6.2.5.2 Přidání objektu k mapě
Přidání objektu k mapě je složeno z následujících kroků [3]:

1. Definice sady z VELatLong objektů. Polygonové objekty vyžadují minimálně tři

body, liniové objekty vyžadují minimálně dva body a bodové objekty vyžadují jeden bod,

který může být části sady (metoda používá první VELatLong objekt) nebo jednotlivé

VELatLong objekty.

var points = new Array(
  new VELatLong(45.01188,-111.06687, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround),
  new VELatLong(45.01534,-104.06324, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround),
  new VELatLong(41.01929,-104.06, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround),
  new VELatLong(41.003,-111.05878, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround)
);

Obr. 75 Ukázka nastavení polohy bodů na VE mapě [3]
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2. Vytvoření VEShape objektu. Následující kód vytváří nový polygonový tvar,

"myPolygon", v určitých souřadnicích.

var myPolygon = new VEShape(VEShapeType.Polygon, points);

Obr. 76 Ukázka nastavení vytvoření objektu (polygonu) [3]

3. Přidání VEShape objektu zvaného "myPolygon" k mapě.

var myPolygon = map.AddShape(myPolygon);

Obr. 77 Ukázka přidáni objektu (polygonu) na VE mapu [3]

4. Editace vlastností tvaru. V tomto příkladě bude přidán řetězec pro titul a tvar

(vlastnost) objektu. Ačkoliv tento příklad ukazuje jen text, tyto řetězce můžou také obsahovat

platný HTML.

myPolygon.SetTitle("My Polygon");
myPolygon.SetDescription("This is the description for my polygon.");

Obr. 78  Ukázka editace vlastností objektu na VE mapě [3]

Výsledný kód pro celou stránku je uveden v příloze (příloha č. 32).

Obr. 79 Zobrazení ukázky přidání objektu (polygonu) na VE mapu

6.2.5.3 Přidání vrstvy objektu k mapě
Vrstva objektu může vytvořit a řídit vícenásobné sbírky objektů uvnitř jednotlivé mapy.

Přidání vrstvy objektu se skládá z následujících kroků [3]:

1. Spustit nový případ VEShapeLayer z třídy VEShapeLayer.

var myShapeLayer = new VEShapeLayer();

Obr. 80 Ukázka spuštění nového VEShapeLayer [3]

2. Přidání vrstvy objektu k mapě za použití metody VEMap.AddShapeLayer.

map.AddShapeLayer(myShapeLayer);

Obr. 81 Ukázka přidání vrstvy objektu [3]
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3. Definice sady z VELatLong objektů.

var points = new Array(
   new VELatLong(45.01188,-111.06687, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround),
   new VELatLong(45.01534,-104.06324, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround),
   new VELatLong(41.01929,-104.06, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround),
   new VELatLong(41.003,-111.05878, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround)
);

Obr. 82 Ukázka definice polohy bodů z vrstvy objektu [3]

4. Vytvoření VEShape objektu pro přidání k mapě.

var myShape = new VEShape(VEShapeType.Polygon, points);

Obr. 83 Ukázka vytvoření objektu (bodu) na VE mapě [3]

5. Přidání vrstvy objektu k mapě, k tomu slouží metoda VEShapeLayer.AddShape.

myShapeLayer.AddShape(myShape);

Obr. 84 Ukázka přidání vrstvy objektu na VE mapu [3]

Výsledný kód je uveden v příloze (příloha č. 33).

6.2.5.4 Uživatelský překryv
Virtual Earth Interactive SDK umožňuje přidávat na mapu vlastní překryvy. Překryv je

přidán k mapě pomocí metody VEMap.AddTileLayer, která obsahuje parametry [3]:

· layerSource - VETileSourceSpecification třída reprezentující zdroj překryvné

vrstvy

· visibleOnLoad – jestliže je true, vrstva je ihned ukázána po přidání na mapu.

Po přidání překryvu na mapu může být překryv skryt a znovu ukázán, a to pomocí metod

VEMap.HideTileLayer a VEMap.ShowTileLayer. Pomocí metody VEMap.DeleteTileLayer

je překryv z mapy vymazán [3].

Zdrojový kód příkladu uvedený na stránkách Virtual Earth Interactive SDK je nefunkční a

nezobrazí překryv.

6.2.5.5 Přidání KML/GeoRSS překryvu
Virtual Earth Interactive SDK umožňuje načítání dat formátu KML a GeoRSS a načítání

živého hledání v mapové (http://maps.live.com) kolekci. Tyto formáty dat jsou k mapě

připojeny pomocí metody VEMap.ImportShapeLayerData [3].

Metoda obsahuje parametry [3]:

· shapeSource - VEShapeSourceSpecification třída specifikuje importovaná data.

° dataType - VEDataType seznam, který specifikuje typ importovaných dat.

http://maps.live.com/
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− GeoRSS – reprezentuje import dat formátu GeoRSS.

− VECollection – reprezentuje import živého hledání v mapové kolekci

(http://maps.live.com).

− ImportXML – reprezentuje import dat formátu KML.

° dataSource -  URL  kde  se  nachází  GeoRSS  nebo  KML  data  nebo  GUID

reprezentující kolekci živého hledání v mapě.

° layer - VEShapeLayer třída, ve které jsou obsaženy VEShape objekty po importu.

Jestliže hodnota tohoto parametru je null VEShape, objekty jsou přidány k základní

vrstvě.

· shapeSource - funkce, která je volána pro data, která mohou být importována.

· setBestView - Boolean hodnota, která určuje jestli mapový pohled je nastaven pro

nejlepší zobrazení vrstvy

.

Výsledný kód je uveden v příloze (příloha č. 34).

Obr. 85 Zobrazení ukázky přidání KML souboru na VE mapu

6.2.6 Použití tras a navigace

Virtual Earth navigace a řízení mohou být použity na uživatelské mapě. Trasy jsou

automaticky vykreslovány na mapu, ale mohou být přizpůsobeny podle požadavků uživatele

[3].

6.2.6.1 Nastavení tras
Jestliže má být zobrazena trasa obsahující bod, který není zobrazen na mapě, volá se

metoda VEMap.GetDirections. Jakýkoliv bod může být specifikován jako adresa, název

místa nebo objekt z třídy VELatLong [3].
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Výsledný kód je uveden v příloze (příloha č. 35).

Obr. 86 Zobrazení ukázky nastavení cesty na VE mapě

Trasa je vykreslena na mapu s počáteční a koncovou ikonou a ikonami zastávek. Každá

z ikon má standardní náhled, který zobrazuje řízené pokyny pro krok. Funkce

myRouteHandler předává třídě VERoute objekt, který může být použít k zobrazení řízení

pokynů [3].

Aby byly popisky zobrazeny v češtině je potřeba nastavit české národní prostředí.

Nastavení národního prostředí je popsáno v sekci 6.2.6.3 Získání požadovaného nasměrování.

6.2.6.2 Zobrazení směru trasy
VERoute objekt obsahuje detaily o trase, včetně řídících pokynů. Když je volána

GetDirections metoda, může být specifikována zpětně volaná funkce VERoute objektu a

použít informace k zobrazení řídících pokynů [3].

6.2.6.3 Získání požadovaného nasměrování
Získání požadovaného nasměrování se provádí pomocí VERouteOptions.UseMWS, která

patří do třídy VERouteOptions a je standardně nastavena na false.  Aby  bylo  možné  k

nasměrování použít MapPoint webovou službu je potřeba hodnotu false změnit na true [3].

Standardně jsou mapové ovládací prvky poskytovány v národním prostředí pro Spojené

státy americké (en-US). Národní prostředí mapových ovládacích prvků lze měnit, a to

přidáním mkt atributu k odkazu na mapové ovládací prvky, jak je ukázáno v následujícím

příkladu, kde je nastaveno národní prostředí pro Japonsko (ja-jp). Při nastavení národního

prostředí u zbývajících států zůstává jazyk u ovládacích prvků v angličtině a je pouze změněn

jazyk v informačním okně (např. při použití navigace jsou informace v daném jazyku).

S vydáním verze 6.1 takhle napsaný kód již zobrazuje ovládací prvky v několika dalších

jazycích, bohužel v češtině ovládací prvky nejsou.
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<script type="text/javascript" src="
http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=6&mkt=ja-jp"></script>

Obr. 87 Ukázka nastavení japonského prostředí ovládacích prvků na VE mapě [3]

Obr. 88 Zobrazení ukázky nastavení japonského prostředí ovládacích prvků na VE mapě

Jestliže poloha obsahuje jednotky, mohou být v kilometrech nebo v mílích, sada

VERouteOptions.DistanceUnit obsahuje VERouteDistanceUnit pro nastavení kilometru

nebo míle [3].

Podporovaná národní prostředí jsou [3]:

en-au (English – Australia) de-de (German – Germany)

en-ca (English - Canada) it-it (Italian – Italy)

en-gb (English – United Kingdom) ja-jp (Japanese – Japan)

en-in (English – India) nb-no (Norwegian – Norway)

en-us (English – United States) pt-br (Portuguese – Brazil)

cs-cz (Czech – Czech Republic) pt-pt (Portuguese – Portugal)

da-dk (Danish – Denmark) es-es (Spanish – Spain)

nl-nl (Dutch – Netherlands) es-mx (Spanish – Mexico)

fi-fi (Finnish – Finland) es-us (Spanish – United States)

fr-ca (French – Canada) sv-se (Swedish – Sweden)

fr-fr (French – French)

6.2.6.4 Změna standardního nastavení navigace
Standardní přednastavené jednotky délky jsou míle. Může být specifikována nejkratší

vzdálenost nebo nejrychlejší cesta a lze změnit jednotky na kilometry, a to nastavením vhodné

VERouteOptions třídy vlastnosti jako v následující ukázce [3].

myOptions.RouteOptimize = VERouteOptimize.MinimizeDistance;
myOptions.RouteOptimize = VERouteOptimize.MinimizeTime;
myOptions.DistanceUnit  = VERouteDistanceUnit.Kilometer;
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Obr. 89 Ukázka změny standardního nastavení navigace [3]

Následující příklad zobrazuje nejrychlejší cestu z Ostravy do Prahy

Výsledný kód je uveden v příloze (příloha č. 36).

Obr. 90 Zobrazení ukázky nastavení nejrychlejší trasy

6.2.7 Práce s leteckými snímky

Letecké snímky jsou snímány pod nízkým úhlem a ve velmi vysokém rozlišení.  Existují

jen pro specifickou oblast a neposkytují souvislé mapové pokrytí  jako jiné mapové typy.

Virtual Earth mapové ovládací prvky podporují typ “letecký snímek“. Není potřeba

přidávat žádný přídavný kód k vlastní webové stránce, který by umožnil uživateli pohled

“letecký snímek“. Jestliže uživatelé pohybují mapou regionu, kde jsou letecké snímky

k dispozici, mapové navigační ovládací prvky se změní automaticky [3].

Obr. 91 Ukázka upozornění na možnost leteckých snímků

Po přepnutí typu mapy na "letecký snímek" není umožněno oddalování, je umožněno

pouze přibližování.
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6.2.7.1 Určení dostupnosti leteckých snímků
Dostupnost leteckých snímků v jakémkoliv bodě na mapě může být zjištěno voláním

metody VEMap.IsBirdseyeAvailable [3].

Příklad: uživateli se zobrazí informace, že se nachází nad oblastí, kde jsou dostupné

letecké snímky. Je potřeba určit, zda jsou snímky dostupné ve středu mapy, a to kdykoli

uživatel pohne mapou na nové umístění. K tomu je zapotřebí použít funkci

VEMap.onchangeview a volání IsBirdseyeAvailable metody. Jestliže

IsBirdseyeAvailable metoda vrátí hodnotu true, sdělí to uživateli [3].

Výsledný kód je uveden v příloze (příloha č. 37).

Obr. 92 Zobrazení ukázky nastavení upozornění zdali jsou dostupné letecké snímky

6.2.7.2 Přepínáni pohledu leteckých snímků
Naprogramování přepnutí aktuálního mapového zobrazení k použití leteckých snímků se

provádí voláním metody VEMap.SetMapStyle, jak je uvedeno následovně [3].

map.SetMapStyle(VEMapStyle.Birdseye)

Obr. 93 Ukázka nastavení typu mapy “letecký snímek“ [3]

Obr. 94 Zobrazení ukázky nastavení typu mapy “letecký snímek“ [3]
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6.2.7.3 Použití objektu VEBirdseyeScene
Třída VEBirdseyeScene objektu poskytne přidání funkcionality při práci s leteckými

snímky. Použitím tohoto objektu je možno [3]:

· Určit, zda bod na zeměkouli (třída VELatLong objektu) je uvnitř aktuálního zobrazení

leteckých snímků. Toto se provede pomocí volání metody

VEBirdseyeScene.ContainsLatLong.

· Určit orientaci aktuálního obrázku voláním metody

VEBirdseyeScene.GetOrientation.

· Zobrazit miniaturní aktuální obrázek voláním metody

VEBirdseyeScene.GetThumbnailFilename.

Výsledný kód je uveden v příloze (příloha č. 38).

Obr. 95 Zobrazení ukázky použití objektu VEBirdseyeScene [3]

Obr. 96 Zobrazení ukázky použití objektu VEBirdseyeScene [3]
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6.2.8 Zobrazení 3D Map

Virtual Earth 3D přináší nové možnosti pro lepší poznání Země. Umožňuje hledání,

prohlížení a sestavení místních informací, které jsou zobrazeny do trojrozměrného obrazu.

Toto umožňuje lepší vyhledávání důležitých dat [3].

Nabízí také možnost "Bird’s Eye" (ptačí perspektiva), která využívá technologie

Photosynth, a která umožňuje zobrazit části map pomocí fotografií. Photosynth nabízí

kolekce tisíce fotografií tvořících celek a tím snadné a jednoduché prohlížení fotografií

v počítači [1].

Photosynth tyto fotografie převezme, analyzuje jejich podobnosti a pak jednotlivé

fotografie na sebe naváže, čímž docílí, že fotografovaný objekt může být zobrazen v 3D

rozměru [1].

Obr. 97 Zobrazení Kolosea v Římě ve Virtual Earth 3D [21]

6.2.8.1 Realizace 3D map (Enabling 3D maps)
Trojrozměrná mapová funkce je vystavěna na stejných mapových ovládacích prvcích jako

standardní dvourozměrná mapa [3].

Virtual Earth 3D je složitý a graficky náročný, proto musí být nainstalován na klientský

počítač a klientský počítač musí mít dostačující hardware k zobrazení mapy. Software Virtual

Earth 3D má následující hardwarové a softwarové požadavky na klientský počítač [3]:

· Operační systém - Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP

· Internetový prohlížeč  - Microsoft Internet Explorer 6, Windows Internet Explorer 7 nebo

Firefox 2.0

· 250 MB nebo víc hard diskového prostoru

· 1.0 GHz processor (2.8 GHz nebo rychlejší)

· Paměť RAM - 256 MB (doporučeno 1 GB)



53

· Grafická karta - 32-MB (doporučeno 256 MB), která podporuje Microsoft DirectX 9

· Vysoká rychlost nebo širokopásmové internetové připojení.

Odkaz k instalaci programu Virtual Earth 3D software a jeho podmínek je na adrese

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72623 [3].

6.2.8.2 Problémy při používání 3D režimu
Některé události a vlastnosti se chovají rozdílně ve 2D a 3D zobrazení, protože Virtual

Earth 3D je vložené ovládací řízení na webové stránce. Proto je třeba zvážit následující

situace při tvorbě aplikace, která má mít možnost zobrazení 3D [3]:

· Ovládací prvky nebo webové elementy, které jsou zobrazeny nad mapou v 2D, mohou

být v 3D skryté. Předejít  se tomu dá použitím IFRAME "překryvného ovladače" pro každý

ovládací prvek.

· Standardní vyhledávaní je skryto, při změně mapového režimu z 2D na 3D režim.

Tomuto lze zabránit voláním metody VEMap.ShowFindControl.

· Při použití funkce focus (zaostření na cíl) Virtual Earth 3D převezme ovládání událostí

klávesnice a myši. Ovládání událostí mapy je vyřazeno z Virtual Earth 3D řízení, ale můžou

být použity všechny události, kromě VEMap.onstartpan.

· Jiná mapová rozšíření, včetně připínáčků, uživatelských připínáčků, vrstvy překryvů,

lomených čar a polygonů pracují v obou režimech mapy 2D a 3D.

6.3 Závěr
Dokumentace Virtual Earth Interactive SDK se nachází na internetové stránce

http://dev.live.com/virtualearth/sdk/.

Obr. 98 Zobrazení Virtual Earth Interactive SDK [3]

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=72623
http://dev.live.com/virtualearth/sdk/
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Microsoft má  na svých stránkách dvě dokumentace k mapovému API. Jedna je ta, která je

zobrazena na obrázku a druhá je referenční manuál.

První dokumentace se nachází na stránce http://dev.live.com/virtualearth/sdk/ a  je  velmi

přehledná. V levé části stránky si uživatel volí o jakou funkci má zájem v pravé části je

zobrazeno pole se záložkami. Na první záložce je zobrazená mapa, na které je příklad

obsahující požadovanou funkci. Na druhé záložce je zobrazen zdrojový kód tohoto příkladu.

Na třetí záložce je popsána daná funkce a umístěny odkazy na funkce s ní související. Čtvrtá

záložka obsahuje krátké povídání o Virtual Earth Interactive SDK a odkazy na dokumentaci k

Virtual Earth Interactive SDK a na blogy související s Virtual Earth Interactive SDK.

Druhá dokumentace (referenční manuál) se nachází na stránce

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb429565.aspx. V této dokumentaci je výčet všech

metod, které mapové API umožňuje a jejich popis.

7 Porovnání vybraných API a jejich zhodnocení

Funkce jsou uvedeny v tabulce č. 1 uvedené v příloze (tabulka č. 1).

7.1 Porovnání totožných funkcí jednotlivých poskytovatelů

7.1.1 Standardní sada navigačních ovládacích prvků

Google, Yahoo! i Microsoft poskytují standardní sadu navigačních ovládacích prvků pro

změnu měřítka, posun mapy a pro změnu typu mapy. Tyto sady jsou v různých velikostech

(velké, střední a malé).

7.1.2 Ukazatel a lomená čára

Všichni tři poskytovatelé mapového API poskytují standardní ikony pro ukazatele a

lomené čáry. Google poskytuje i sadu ikon (http://econym.googlepages.com/geicons.htm).

Tyto ikony lze připojit i k mashupu, který se vytváří pomocí mapového API od Microsoftu.

Zajímavé  je,  že  ikona,  která  je  vybrána  z  této  sady,  se  u  Microsoftu  načte,  ale  u  Google  se

načte namísto ní jiná ikona, která je evidována v Google Earth. Yahoo! také umožňuje

namísto standardně poskytované ikony načíst ikonu vlastní.

Ukazatele a lomené čáry je možné z mapy odstranit.

Google a Microsoft umožňují skrytí a znovu ukázání těchto objektů.

http://dev.live.com/virtualearth/sdk/
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb429565.aspx
http://econym.googlepages.com/geicons.htm
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7.1.3 Informační okno

U Google se informační okno musí volat pomocí funkce, u Microsoftu a Yahoo! se okno

připojí automaticky. U Microsoftu se dá informační okno také volat pomocí funkce a díky

tomuto lze nastavit, kde se má informační okno připojit. U Yahoo! někdy informační okno

překáželo, např. zastiňovalo ukazatele.

Do informačního okna lze vkládat text, obrázek, video, odkaz.

7.1.4 Zobrazení dopravních informací

Zobrazení dopravních informací je poskytováno jen pro významná města Spojených států

amerických. Jedná se například o informace o dopravních nehodách, omezeních na

komunikacích, uzavření komunikací, atd.

7.1.5 Připojení souboru GeoRSS

Připojení souboru GeoRSS není složité ani u jednoho poskytovatele.

U Yahoo! a Microsoftu je po přidání kódu, který připojuje soubor GeoRSS k mapě, tento

soubor automaticky zobrazen. U obou se tento soubor dá odstranit. Microsoft navíc umožňuje

skrytí a znovu zobrazení tohoto souboru

U Google je možné načtení tohoto souboru nastavit na kliknutí na tlačítko, popřípadě

zaškrtnout zaškrtávací box. Google také umožňuje odstranění tohoto souboru z mapy nebo

skrytí a znovu zobrazení tohoto souboru na mapě.

7.2 Porovnání totožných funkcí Google a Microsoft

7.2.1 Vlastní navigační prvky

Google a Microsoft nabízí možnost připojit si k mapě vlastní vytvořené navigační prvky

pro změnu měřítka a posun mapy.

7.2.2 Polygon

Google i Microsoft umožňují připojení buď standardního tvaru ikony polygonu k mapě

nebo si nastavit vlastní tvar polygonu.
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7.2.3 Navigace

Navigaci umožňují Google a Microsoft. Oba upozorňují, že data poskytovaná touto funkcí

nejsou spolehlivá (mohou být zastaralá, v rámci ČR určitě budou, protože aktualizace dat pro

ČR není tak častá). Nastavení navigace z jednoho místa do jiného je jednoduchá. Města i státy

se musí napsat v angličtině, např. "Prague", a pokud se nejedná o města v Americe, je nutné

napsat za město i doménu nejvyššího řádu, např. "Prague, CZ".

7.2.4 Připojení souboru typu KML

Google a Microsoft umožňují přidání souboru typu KML na mapu.

Soubor typu KML je formát pro uložení prostorových dat exportovaných z Google Earth.

Soubor typu KML lze na mapový server Google také připojit bez použití API.

7.2.5 Vlastní překryv

Umístění vlastního překryvu, např. naskenované mapy, na mapu.

7.2.6 3D zobrazení

Zobrazení v trojrozměrném prostoru umožňují Google a Microsoft. Aplikace se jmenují

Google Earth a Virtual Earth. Každá aplikace je volně ke stažení na Internetu. Vytváření

trojrozměrných objektů, pohoří atp. je v těchto aplikacích rozdílné. Google Earth k tvorbě

trojrozměrných objektů používá nástroj Google Sketchup, kdežto Virtual Earth využívá

Photosynth, který sestavuje trojrozměrné objekty pomocí fotografií.

7.3 Další poskytované funkce jednotlivých poskytovatelů

7.3.1 Streetview Google

Streetview poskytuje jen Google. Tato funkce je poskytována jen pro některá města

Spojených států amerických. Streetview zobrazuje fotografie komunikací a jejich okolí.

Uživatel si připadá, že stojí uprostřed komunikace a může se pohybovat dopředu či dozadu a

prohlížet si okolní prostředí.

7.3.2 Typ mapy "Letecký snímek" Microsoft

Zobrazení typu mapy "Bird’s Eye" umožňuje jen Microsoft. Jedná se o snímky, které jsou

pořízené pod určitým úhlem a takto nafocené objekty vypadají jako trojrozměrné. Tyto
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snímky jsou dostupné jen pro několik významných měst. Když se uživatel dostane do oblasti,

kde jsou k dispozici tyto snímky, ovládací prvky ho na tuto možnost zobrazení automaticky

upozorní.

7.3.3 Načtení souboru typu JSON Yahoo!

Yahoo! umožňuje načtení souboru typu JSON. Tento typ souboru používá Yahoo! Pipes

jako výstupní soubor obsahující prostorová data.

7.4 Porovnání dokumentace
Dokumentaci má každý poskytovatel mapového API sepsanou jinak. Každý z nich

poskytuje dvě dokumentace. Jednu, ve které je uvedeno několik funkcí, které jsou

srozumitelně popsané a k nim jsou přiloženy příklady. Druhou, která se nazývá referenční

manuál, a ten obsahuje seznam všech funkcí, jejich metod, operátorů, atd.

Nejméně se mi líbila dokumentace od Yahoo!. Poskytuje nejmíň funkcí a podle mého

názoru by mohla být propracovanější a s více příklady, i tak by byla přehledná. Dokumentace

je strohá a v příkladech mají například otestováno jen načítání a ne odstranění (souboru,

ukazatele, atd.).

Microsoft má dokumentaci velmi hezkou (viz. obrázek č. 122). Je přehledná a vždy je u

jedné funkce odkaz na další, které s touto funkcí mohou souviset (např. načtení, vymazání,

skrytí, zobrazení souboru).

Dokumentace od Google je také přehledná, ale má nevýhodu v tom, že Google mapové

API umožňuje tolik metod k funkcím, že se uživatel proklikává a zanořuje hlouběji a hlouběji

do dokumentace.

7.5 Zhodnocení mapových API
Google mapové API a Virtual Earth Interactive SDK nabízí nejvíce funkcí, nejméně

funkcí nabízí Yahoo! mapové API. Google nabízí nejvíce metod k poskytovaným funkcím.

Zobrazení mapy zadarmo na vlastních stránkách umožňují všichni tři poskytovatelé.

Google a Yahoo! vyžadují zaregistrování na jejich stránkách a k ověření vyžadují ke každé

aplikaci identifikátor. U Google je to API klíč a u Yahoo! se jedná o identifikátor API.

Microsoft nic takového nevyžaduje.
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8 Vlastnosti poskytovaných prostorových dat

8.1 Google
Mapy Google používají stejná satelitní data jako Google Earth. Google Earth získává

nejlepší dostupné snímky, většina z nich je přibližně jeden až tři roky stará [16].

Google se snaží o pravidelné aktualizace svých dat, ale nedokáží poskytnout přesné

informace o tom, kdy bude jaká oblast aktualizována.

Mapová data nacházející se na Mapy Google pochází z velké části od NAVTEQ a TeleAtlas,

snímky nacházející se v režimu "Satellite" hlavně od DigitalGlobe a MDA Federal Although.

Frekvence aktualizací se může měnit, Google se snaží mapová data aktualizovat rovnoměrně

[16].

Plná funkčnost Mapy Google je aktuálně dostupná v těchto zemích:

Austrálie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Španělsko, Spojené království

Velké Británie a Severního Irska a Spojené státy americké[16].

Japonsko nabízí plný servis s výjimkou řídících pokynů. Některé další země, tak jako Čína

mají Mapy Google omezenou funkčnost [16].

Google Mapy nabízí navíc mapová data v těchto zemích: Andorra, Rakousko, Belgie,

Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Gibraltar, Řecko, Maďarsko, Irsko,

Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko

(jen Moskva), San Marino, Singapur, Slovensko, Jižní Afrika, Švédsko, Švýcarsko, Turecko

(jen Istanbul) [16].

8.2 Yahoo!

8.2.1 Satelitní snímky

Mapy Yahoo! používají mezi aktualizacemi dostupných dat trojbarevná vlastní data jako

aktuální možná. Většina jejich dat je méně než 2 roky stará, ačkoli některá data, zvláště

v méně obydlených oblastech, mohou být starší. Mapová data pocházejí od společnosti

NAVTEQ [17].
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8.3 Microsoft

8.3.1 Aktualizace dat

K aktualizaci mapových dat neexistují přesné informace [9].

8.3.2 Živé vyhledávání

Živé vyhledávání v Mapách je aktuálně určeno pro Spojené státy americké, Kanadu,

Velkou Británii, Itálii a Austrálii a poskytuje horší třídu detailu a přesnosti pro další

geografické oblasti. Informace poskytnuté v této službě by neměly být považovány za

spolehlivé [9].

8.3.3 O 3D mapách

Trojrozměrná data jsou dostupná pro celý svět, nicméně, 3D budovy nejsou dostupná pro

každé město. Které budovy jsou dostupné v 3D je uvedeno na webové stránce

http://g.live.com/0HE_TRACKSTAR_ENUS9/148161 [9].

8.4 Srovnání mapových dat pro Českou Republiku
Pro srovnání jsem si vybrala město Břeclav.

Microsoft a Yahoo! mají mapy hodně podobné. Oba nezobrazují budovy. Na mapách jsou

vidět komunikace, železnice, vodní tok a Yahoo! má navíc ohraničený intravilán.

U Google je mapa o něco podrobnější. Zobrazené komunikace jsou stejné třídy jako u

Microsoftu a Yahoo!, ale mají podrobnější informace. Vodní tok a železnice jsou stejné, ale

jsou zde navíc zobrazeny budovy.

Měřítka map nejsou sice stejná, ale i při přiblížení map od Microsoftu a Yahoo! detailnější

mapa k dispozici nebyla.

http://g.live.com/0HE_TRACKSTAR_ENUS9/148161
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Obr. 99 Břeclav - Virtual Earth (Microsoft) [3]

Obr. 100 Břeclav – Google Maps [11]

Obr. 101 Břeclav – Yahoo! Maps [12]
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9 Nejzajímavější aplikace

9.1 Oblasti využití API Mapových služeb [7]
• Běžné události

• Doprava

• Počasí a Země

• Pivo & Víno

• Bydlení & Nemovitosti

• Obchod

• Zaměstnání

• Statistika & Demografie

• Historické mapy

• Rekreace & Fitnes

• Přeprava & Turismus

• Významné osobnosti

• Knihy

• Námořní mapy

9.2 Nejzajímavější aplikace vytvořené nad mapovými API

9.2.1 London Executive

Aplikace vytvořená nad Virtual Earth Interactive SDK se týká prodeje a pronájmu

nemovitostí v Londýně.

V levé části je panel se čtyřmi záložkami. První obsahuje nastavení, jaké byty mají být

zobrazeny (v jaké cenové relaci, s kolika pokoji, zda pronájem nebo prodej bytu). Druhá

záložka obsahuje popis nemovitosti, fotografie a odkaz na internetové stránky kde je

nemovitost detailněji popsána. Třetí záložka obsahuje vyhledávání pomocí adresy. A čtvrtá

záložka je help k ovládání této aplikace.

V pravé části je panel s nástroji k ovládáni mapy (změna měřítka, posun mapy, změna

typu mapy). Přiblížení a oddálení se dá ovládat pomocí kolečka na myši, ale nesmí být zapnut

typ mapy "Bird’s eye".
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Obr. 102 Mashup  [10]

9.2.2 Dual Maps

Dual maps umožňuje zobrazit mapy poskytovatelů Google a Microsoft vedle sebe a

s propojenou funkčností. Dual maps také zahrnuje nové Google Street View. Středové

„dělítko“ umožňuje maximalizovat Google mapu včetně Street View. Volitelně lze na mapě

zobrazit ukazatele. Nastavení lze přizpůsobit pro vlastní potřeby. Standardní nastavení

zobrazuje typ mapy Google "road" na levé straně a Virtual Earth "Bird’s eye" na pravé straně.

"Bird's eye" není dostupné pro všechny oblasti. Jestliže "Bird's eye" je nedostupný,  je použit

typ mapy „hybrid“ [2].

Po výběru typu mapy "Bird's eye" jsou dostupné další parametry pro nastavení směru

jízdy a středu mapy. Toho může být využito k přizpůsobení pohledu z jednotlivých míst a je

užitečné pro zobrazení obrázků velkých budov nebo staveb. Standardně je nastaven pohled

na San Francisko a ukazuje kombinaci Street View, mapy Google a Virtual Earth "Bird's eye"

[2].

Dual Maps jsou volné vloženou funkčností na uživatelské webové stránce a nevyžaduje

registraci k použití [2].
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Obr. 103 Dual Maps [2]

9.2.3 Zaznamenání života v San Francisku pomocí náhodných videí

Způsob života v San Francisku je zaznamenán na krátkých videozáznamech z různých

čtvrtí okolo města, vytvořených Derekem Lu [28].

Aplikace je složena z legendy v levé části a mapy v části pravé. Legenda obsahuje názvy

lokalit, k nimž jsou videa natočena. Video lze spustit buď kliknutím na informační okno nebo

na odkaz umístěný v legendě.

Obr. 104 Život v San Francisku [28]
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10 Zjištěný stav

Yahoo! mapové API poskytuje nejméně funkcí. Po vlastní zkušenosti bych nedoporučila

dělat složitější mashupy nad mapovým API od společnosti Yahoo!.

Pokud jde o zbývající dva poskytovatele, Microsoft Virtual Earth Interastive SDK se snaží

držet krok s Google mapovým API. Google mapové API je však stále o něco lepší, poskytuje

více komfortu a způsobů pro nastavení funkcí. Google má lepší satelitní snímky než

Microsoft, ale Microsoft se snaží konkurovat pomocí leteckých snímků, které ale prozatím

poskytuje jen pro několik významných měst.

Microsoft umožňuje nastavit národní prostředí na češtinu. Ovládací prvky nejsou

k dispozici v češtině, ale informace zobrazené v informačním okně v češtině jsou, například u

navigace.

11 Vlastní aplikace

Aplikace jsem vytvořila pro všechny tři poskytovatele API zvlášť. Nejdůležitějším bylo

připojení souborů typu KML a GeoRSS. KML soubory obsahují body zájmu v

Ostravě - Porubě a soubor GeoRSS obsahuje informace o počasí ze stanice umístěné na střeše

budovy A Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Soubory typu KML:

· Kultura, Sport, Volný čas

· Nakupování

· Nezařazeno

· Služby

· Stravováni, Restaurace

· Ubytováni

· Úřad

· Vzděláni

· Záchranné bezpečnostní složky

· Zdravotnictví
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Soubor typu XML:

· Počasí - http://gis.vyjimecny.cz/pocasi.xml

Soubory musí být nahrány na webu a musí být volně přístupné.

Všichni tři poskytovatelé mapového API pracují v souřadnicovém systému WGS84, proto

je potřeba i data mít v tomto souřadnicovém systému.

11.1 Google Maps API
Vytvoření mashupu pomocí Google Mapového API nebylo nijak složité. Google

umožňuje připojení obou typů souborů.

Aplikace se skládá z mapového pole, legendy a nad mapovým polem je umístěno tlačítko

pro přidáni souboru typu XML. Soubor přidaný pomocí tlačítka není k mapě připojen

natrvalo, ale jen po dobu trvajícího přihlášení. Po znovuspuštění aplikace v ní tento soubor již

zobrazen nebude.

Mapové pole obsahuje ovládací prvky pro změnu měřítka, posun a změnu typu mapy.

Změna měřítka je umožněna i pomocí kolečka nebo dvojklikem myši nebo pomocí tlačítka

umístěného v levém horním rohu vedle ovládacího prvku pro posun mapy. Posun mapy je

umožněn také pomocí myši, a to při současném kliknutí do mapy a přidržení tlačítka myši.

V pravém dolním rohu je umístěná mini mapa, která se dá skrýt. V levém spodním rohu mapy

je umístěno měřítko, které zobrazuje jednotky v mílích i v kilometrech.

Legenda obsahuje soupis vrstev, které je možné zobrazit a znovu skrýt, a to pomocí

zaškrtávacího boxu. Ve spodní části legendy je umístěna severka.

Po zaškrtnutí jakékoliv vrstvy je spuštěno načítání této vrstvy a změna měřítka tak, aby

byly vidět všechny body této vrstvy. Když je spuštěno zobrazení více vrstev, měřítko se

přizpůsobí tak, aby byly vidět všechny body těchto vrstev v mapovém poli.

Každý ukazatel obsahuje informační okno, ve kterém je napsáno, o jaký objekt se jedná,

jeho adresa, telefonní číslo, otevírací doba, e-mail, ID tohoto bodu zájmu (POI) a datum

poslední aktualizace.

Každá vrstva má svou ikonu pro ukazatel. Ikony k ukazatelům byly vybrány z tutoriálu

k Google mapovému API (na adrese http://econym.googlepages.com/geicons.htm), a proto

mě zaskočilo, že se nevykreslily ukazatele, které jsem vybrala, ale vykreslily se ukazatele,

které poskytuje Google Earth.

Výsledný kód je uveden v příloze (příloha č. 39).

http://gis.vyjimecny.cz/pocasi.xml
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Obr. 105 Aplikace nad mapami google

11.2 Yahoo! Maps
Vytvoření mashupu pomocí Yahoo! mapového API je složitější. Yahoo! mapové API

umožňuje načítání souboru typu XML, ale neumožňuje načítání souboru typu KML.

Soubory typu KML jsem proto transformovala do formátu GeoRSS, a to pomocí

transformační služby, kterou poskytuje GeoCommunity zdarma.

 Nastavení cesty transformace bylo provedeno v prostředí Yahoo! Pipes.

Pipes je volná online služba, která umožní slučovat a vytvářet mashupy s použitím

obrázkového editoru bez použití programování. Pipes editor je JavaScript pomocný editor,

který dovoluje vytvořit a editovat Pipes v intuitivním vizuálním rozhraní.

Nejdříve jsme v Yahoo! Pipes vytvořila převaděč (obr.130), který jsem později vyvolávala

a do něj jsem vložila cesty url pro KML soubory, které se měly převést z KML na GeoRSS.

Převaděč tvoří:

· URL Builder – modul pro nastavení manipulační (převáděcí a převáděné) url. Převáděcí

adresa byla nastavena na službu, která transformuje datové soubory. Do parametrů jsem

nastavila národní prostředí češtinu (mkt - cs).

· Fetch Feed – zdrojová data, která se vrací RSS

· Location Extractor – operátor

· url (text) – do něj se vládají url adresy vstupních souborů, které mají být transformovány
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Obr. 106 Yahoo! Pipes - převaděč

Převaděč byl vyvolán po jeho vytvoření a byla do něj vložena url souboru KML. Tím se

vytvořila nová Pipes, kterou bylo potřeba uložit a publikovat.

Obr. 107 Yahoo! Pipes

Aplikace se skládá z mapového pole a legendy.

Mapové pole obsahuje ovládací prvky pro změnu měřítka, posun a změnu typu mapy.

Změna měřítka a posun mapy jsou umožněny i pomocí myši. V levém spodním rohu mapy je

umístěno měřítko, které zobrazuje míle i kilometry resp. metry.

Legenda obsahuje soupis vrstev, které je možné zobrazit a znovu skrýt, a to pomocí

zaškrtávacího boxu. Ve spodní části legendy je umístěna severka.

Yahoo! neumožňuje skrytí a znovuobjevení vrstvy, ale umožňuje vymazání vrstvy, ale

žádná realizace této funkčnosti není k dispozici. Proto je skrytí vrstev a znovu zobrazení

řešeno následovně.

Když je změněn stav zaškrtávacího boxu, spustí se proces, který znovu načítá všechny

vrstvy a během tohoto procesu zjišťuje co je zaškrtnuto (co má zobrazit) a co není zaškrtnuto

(co nemá zobrazit). Při zobrazení načtené vrstvy je automaticky změněno měřítko tak, aby

byly vidět všechny body této vrstvy. Když je zobrazeno více vrstev, měřítko se přizpůsobí

tak, aby byly vidět všechny body těchto vrstev v mapovém poli.
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Každý ukazatel obsahuje informační okno, ve kterém je napsáno o jaký objekt se jedná,

jeho adresa, telefonní číslo, otevírací doba, e-mail, ID tohoto bodu zájmu (POI) a datum

poslední aktualizace.

Yahoo! umožňuje přiřazovat vlastní ikony ukazatelům, ale v tomto případě, kdy byla

provedena transformace, přiřadil ke každé vrstvě standardního ukazatele i když je v souboru

KML nastaven vlastní ukazatel. Toto je trochu nevýhoda, protože všechny vrstvy mají

stejného ukazatele.

Výsledný kód je uveden v příloze (příloha č. 40).

Obr. 108 Aplikace nad mapami Yahoo!

11.3 Microsoft Virtual Earth Interactive SDK
Vytvoření mashupu pomocí Microsoft Virtual Earth Interactive SDK nebylo nijak složité.

Microsoft Virtual Earth Interactive SDK tak jako Google mapové API umožňuje připojení

souboru typů KML a GeoRSS.

Aplikace se skládá z mapového pole, legendy a nad mapovým polem je umístěno tlačítko

„Přidat“ pro přidání souboru typu XML. Soubor přidaný pomocí tlačítka není k mapě připojen

trvale, ale jen po dobu aktuálního přihlášení, při znovuspuštění aplikace tento soubor již

zobrazen nebude.

Mapové pole obsahuje ovládací prvky pro změnu měřítka, posun a změnu typu mapy.

Tyto ovládací prvky je možné skrýt a znovu zobrazit. Změna měřítka a posun mapy jsou

umožněny i pomocí myši. V pravém horním rohu je umístěna mini mapa, která se dá zvětšit a

zmenšit a umožňuje změnit typ mapy, a to na "road" nebo "hybrid". V pravém spodním rohu

mapy je umístěno měřítko, které zobrazuje jednotky v kilometrech.
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Legenda obsahuje soupis vrstev, které je možné zobrazit a znovu skrýt, a to pomocí

zaškrtávacího boxu. Ve spodní části legendy je umístěna severka.

Při spuštění aplikace jsou automaticky všechny vrstvy přidány k mapě a měřítko se rovněž

automaticky mění tak, aby byly vidět všechny body vrstev v mapovém poli.

Každý ukazatel obsahuje informační okno, ve kterém je napsáno o jaký objekt se jedná,

jeho adresa, telefonní číslo, otevírací doba, e-mail, ID tohoto bodu zájmu (POI) a datum

poslední aktualizace. Informační okno se zobrazí automaticky, když je ukazatel myši nad

ikonou.

Každá vrstva má svou ikonu pro ukazatele. Ikony k ukazatelům jsem vybrala z tutoriálu

k Google mapovému API (na adrese http://econym.googlepages.com/geicons.htm).

Výsledný kód je uveden v příloze (příloha č. 41).

Obr. 109 Aplikace nad mapami Virtual Earth

http://econym.googlepages.com/geicons.htm
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Závěr

Cílem této diplomové práce bylo prostudovat mapová API od společností Google, Yahoo!

a Microsoft. Mapové API umožňuje prezentovat prostorová data pomocí online aplikací, které

si lze umístit na vlastní webové stránky. API mapové služby od společnosti Google, Yahoo! a

Microsoft jsou poskytována zdarma

V úvodu práce je seznámení s problematikou a jsou vysvětleny technologie (kapitola č. 1),

které byly při práci použity. Dále je zde vysvětleno, co je API (kapitola č. 2) a co je mashup

(kapitola č. 3).

Hlavními cíli této práce bylo prostudovat vybraná API, sestavit ucelený přehled

nabízených funkcí jednotlivých API mapových služeb a podmínek, za kterých je API možné

využívat. Toto je popsáno pro každého poskytovatele mapového API zvlášť. Google mapové

API je popsáno v kapitole č. 4, Yahoo! mapové API je popsáno v kapitole č. 5 a Microsoft

Virtual Earth Interactive SDK je popsán v kapitole č. 6.

Kapitola č. 7 je věnována porovnání funkcí popsaných v kapitolách č. 4 až 6 a je zde

rovněž provedeno porovnání API mapových služeb jednotlivých poskytovatelů.

Nechybí ani popis prostorových dat, která poskytovatelé API mapových služeb poskytují a

informace o aktualizacích dat. Tomuto tématu  se věnuje kapitola č. 8.

V závěru práce jsou popsány nejzajímavější aplikace vytvořené nad mapovými API od

daných poskytovatelů (kapitola č. 9). Detailní přehled popisující zjištěný stav je uveden

v kapitole 10. V poslední kapitole jsou popsány vlastní aplikace vytvořené nad mapami

Google, Yahoo! a Microsoft.
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Tabulka č. 1 – Poskytované funkce Google, Yahoo! a Microsoft mapových API

Google Maps API Yahoo! Maps
Microsoft virtual
earth interactive

SDK
Zobrazení mapy na
vlastní URL ü ü ü

Použití API klíče ü ü -
Standardní navigační
ovládací prvky mapy
(zoom, pan)

ü ü ü

Vlastní navigavční
ovládací prvky mapy
(zoom, pan)

ü - ü

Ovládání pro změnu
typu mapy ü ü ü

Přidání bodu na
mapu ü ü ü

Přidání lomené čary
na mapu ü ü ü

Přidání polygonu na
mapu ü - ü

Umístění ukazatele ü ü ü

Informační okno ü ü ü

Mapové události ü ü ü

Zobrazení
dopravních informací ü ü ü

Navigace ü - ü

Streetview ü - -
Zobrazení typu mapy
“Bird’s Eye” - - ü

Vložit vlastní
překryv ü - ü

Přidání KML
souboru na mapu ü - ü

Přidáni GeoRSS
souboru na mapu ü ü ü

Přidáni JSON
souboru na mapu - ü -

Možnost zobrazení v
3D režimu ü - ü
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Příloha č. 1  Ukázka volání mapy [4]
<!DOCTYPE html "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Google Maps JavaScript API Example</title>
    <script
src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABQIAAAAPVJyzaJvub38-
3k7C6S-FRRdk3ogvTijnTHtpTeSJVoRmgEwPxTXvX86BsY10M-DHqApW2G4jXn0fQ"
            type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">

    function initialize() {
      if (GBrowserIsCompatible()) {
        var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
        map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 10);
      }
    }
    </script>
  </head>
  <body onload="initialize()" onunload="GUnload()">
    <div style="text-align: center; font-size: large;"> <h1>Ostrava</h1></div>
    <div style="margin:0px auto 0px auto; ">
    <div id="map_ostrava" style="width: 500px; height: 300px;float:left;"></div>
  </body>
</html>

Příloha č. 2  Ukázka procházení argumentů v události [4]

var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8)
// ground overlay

GEvent.addListener(map,"click", function(overlay,point) {
  var myHtml = "Hodnota GPoint v pixelech je " + map.fromLatLngToDivPixel(point) +
" a meritko je " + map.getZoom();
  map.openInfoWindow(point, myHtml);
});
  map.addControl(new GSmallMapControl());
  map.addControl(new GMapTypeControl());

Příloha č. 3  Ukázka odstranění události [4]

function MyApplication() {
this.counter = 0;
this.map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
this.map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);
var myEventListener = GEvent.bind(this.map, "click", this,

function(marker,point) {
    if (this.counter == 0) {

if (point) {
   this.map.addOverlay(new GMarker(point))
   this.counter++;
} else {
   this.removeOverlay(marker)
}

     } else {
GEvent.removeListener(myEventListener);

     }
});

    }
     function initialize() {

var application = new MyApplication();
     }
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Příloha č. 4  Ukázka zobrazení velkých ovládacích prvků [4]

function initialize() {
    var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"),

{ size: new GSize(640,320) } );
    map.removeMapType(G_HYBRID_MAP);
    map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);
    var mapControl = new GMapTypeControl();
    map.addControl(mapControl);
    map.addControl(new GLargeMapControl());

     }

Příloha č. 5  Ukázka přidání vícenásobných ovládacích prvků k mapě [4]

function initialize() {
    var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
    map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);
    var mapControl = new GMapTypeControl();
    map.addControl(mapControl);
    map.addControl(new GScaleControl());
    var ovcontrol = new GOverviewMapControl(new GSize (120,120));
    map.addControl (ovcontrol);
    map.addControl(new GSmallMapControl());
     }

Příloha č. 6  Ukázka posunu umístění ovládacích prvků na mapě [4]

  function initialize() {
var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
var mapTypeControl = new GMapTypeControl();
var topRight = new GControlPosition(G_ANCHOR_TOP_RIGHT, new

GSize(50,80));
var bottomRight = new GControlPosition(G_ANCHOR_BOTTOM_RIGHT, new

GSize(90,50));
map.addControl(mapTypeControl, topRight);
GEvent.addListener(map, "dblclick", function() {
   map.removeControl(mapTypeControl);
   map.addControl(new GMapTypeControl(), bottomRight);
});
map.addControl(new GSmallMapControl());
map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);

     }

Příloha č. 7 Ukázka uživatelských ovládacích prvků [4]

function TextualZoomControl() {

}

TextualZoomControl.prototype = new GControl();
TextualZoomControl.prototype.initialize = function(map) {
  var container = document.createElement("div");
  var zoomInDiv = document.createElement("div");
  this.setButtonStyle_(zoomInDiv);
  container.appendChild(zoomInDiv);
  zoomInDiv.appendChild(document.createTextNode("Zoom In"));
  GEvent.addDomListener(zoomInDiv, "click", function() {
    map.zoomIn();
  });

  var zoomOutDiv = document.createElement("div");
  this.setButtonStyle_(zoomOutDiv);
  container.appendChild(zoomOutDiv);
  zoomOutDiv.appendChild(document.createTextNode("Zoom Out"));
  GEvent.addDomListener(zoomOutDiv, "click", function() {
    map.zoomOut();
  });
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  map.getContainer().appendChild(container);
  return container;
}
  TextualZoomControl.prototype.getDefaultPosition = function() {
  return new GControlPosition(G_ANCHOR_TOP_LEFT, new GSize(7, 7));
 }

  TextualZoomControl.prototype.setButtonStyle_ = function(button) {
    button.style.textDecoration = "underline";
    button.style.color = "#0000cc";
    button.style.backgroundColor = "white";
    button.style.font = "small Arial";
    button.style.border = "1px solid black";
    button.style.padding = "2px";
    button.style.marginBottom = "3px";
    button.style.textAlign = "center";
    button.style.width = "6em";
    button.style.cursor = "pointer";
  }

function initialize () {
  if (GBrowserIsCompatible()) {
    var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
    map.addControl(new TextualZoomControl());
    map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);
  }
}

Příloha č. 8  Ukázka přidání ukazatele na mapu [4]

function initialize () {
     if (GBrowserIsCompatible()) {
       var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
       map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);

       var bounds = map.getBounds();
       var southWest = bounds.getSouthWest();
       var northEast = bounds.getNorthEast();
       var lngSpan = northEast.lng() - southWest.lng();
       var latSpan = northEast.lat() - southWest.lat();
       for (var i = 0; i < 10; i++) {

var point = new GLatLng(southWest.lat() + latSpan * Math.random(),
      southWest.lng() + lngSpan * Math.random());

        map.addOverlay(new GMarker(point));
       }
     }
}

Příloha č. 9  Ukázka přesunu ukazatele na mapě [4]

function initialize () {
     if (GBrowserIsCompatible()) {
       var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
       var center = new GLatLng(49.865369,18.281251);
       map.setCenter(center, 8);

       var marker = new GMarker(center, {draggable: true});
       GEvent.addListener(marker, "dragstart", function() {
          map.closeInfoWindow();
       });

       GEvent.addListener(marker, "dragend", function() {
         marker.openInfoWindowHtml("Ukazatel umisten");
       });

        map.addOverlay(marker);
     }
}
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Příloha č. 10  Ukázka přidání vlastního ukazatele k mapě [4]

function initialize () {

  if (GBrowserIsCompatible()) {
    var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
    map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);
    map.addControl(new GSmallMapControl());
    map.addControl(new GMapTypeControl());
    var blueIcon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON);
    blueIcon.image = "http://www.google.com/intl/en_us/mapfiles/ms/micons/blue-
dot.png";
    markerOptions = { icon:blueIcon };
    var bounds = map.getBounds();
    var southWest = bounds.getSouthWest();
    var northEast = bounds.getNorthEast();
    var lngSpan = northEast.lng() - southWest.lng();
    var latSpan = northEast.lat() - southWest.lat();
    for (var i = 0; i < 1; i++) {
    var point = new GLatLng(49.865369,18.281251);
    map.addOverlay(new GMarker(point, markerOptions));}}}

Příloha č. 11 Ukázka přidání vlastního ukazatele k mapě [4]

function initialize () {

   if (GBrowserIsCompatible()) {
var map = new GMap2(document.getElementById("map_ostrava"));
map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);
map.addControl(new GSmallMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());

var baseIcon = new GIcon();
baseIcon.shadow = "http://www.google.com/mapfiles/shadow50.png";
baseIcon.iconSize = new GSize(20, 34);
baseIcon.shadowSize = new GSize(37, 34);
baseIcon.iconAnchor = new GPoint(9, 34);
baseIcon.infoWindowAnchor = new GPoint(9, 2);
baseIcon.infoShadowAnchor = new GPoint(18, 25);

function createMarker(point, index) {
var letter = String.fromCharCode("A".charCodeAt(0) + index);
var letteredIcon = new GIcon(baseIcon);
letteredIcon.image = "http://www.google.com/mapfiles/marker" + letter +

".png";

markerOptions = { icon:letteredIcon };
var marker = new GMarker(point, markerOptions);

GEvent.addListener(marker, "click", function() {
marker.openInfoWindowHtml("Ukazatel <b>" + letter + "</b>");
});
return marker;

}

var bounds = map.getBounds();
var southWest = bounds.getSouthWest();
var northEast = bounds.getNorthEast();
var lngSpan = northEast.lng() - southWest.lng();
var latSpan = northEast.lat() - southWest.lat();
for (var i = 0; i < 2; i++) {
var point = new GLatLng(49.865369,18.281251 + latSpan * Math.random());
map.addOverlay(createMarker(point, i));
}

   }
}
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Příloha č. 12  Ukázka vykreslení geodetické lomené čáry na mapu [4]

    function initialize() {
        var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
        map.setCenter(new GLatLng(50.865369,44.281251), 4);
        var polyOptions = {geodesic:true};
        var polyline = new GPolyline([
          new GLatLng(47.65642, 18.7883),
          new GLatLng(59.1699849, 33.944496)
        ], "#ff0000", 10, 1, polyOptions);
        map.addOverlay(polyline);
    }

Příloha č. 13 Ukázka přidání polygonu na mapu [4]

GEvent.addListener(map, 'click', function(overlay, latlng) {
  var lat = latlng.lat();
  var lon = latlng.lng();
  var latOffset = 0.01;
  var lonOffset = 0.01;
  var polygon = new GPolygon([

new GLatLng(lat, lon - lonOffset),
new GLatLng(lat + latOffset, lon),
new GLatLng(lat, lon + lonOffset),
new GLatLng(lat - latOffset, lon),
new GLatLng(lat, lon - lonOffset)

  ], "#f33f00", 5, 1, "#ff0000", 0.2);
  map.addOverlay(polygon);

Příloha č. 14  Ukázka přidání překryvu na mapu [4]

var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
map.setCenter(new GLatLng(40.740, -74.18), 12);
// ground overlay

var boundaries = new GLatLngBounds(new GLatLng(40.716216,-74.213393), new
GLatLng(40.765641,-74.139235));
var oldmap = new
GGroundOverlay("http://www.lib.utexas.edu/maps/historical/newark_nj_1922.jpg",
boundaries);
map.addControl(new GSmallMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.addOverlay(oldmap);

Příloha č. 15 Ukázka přidání vlastního překryvu na mapu [4]

    var map;
    var trafficInfo = new GTrafficOverlay();
    var toggleState = 1;
    function initialize() {
      if (GBrowserIsCompatible()) {
        map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
        map.setCenter(new GLatLng(40.652513,-73.936615), 12);
        map.addControl(new GSmallMapControl());
        map.addOverlay(trafficInfo);
      }
    }
    function toggleTraffic() {
      if (toggleState == 1) {
        map.removeOverlay(trafficInfo);
        toggleState = 0;
      } else {
        map.addOverlay(trafficInfo);
        toggleState = 1;
      }
    }
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Příloha č. 16 Ukázka nastavení navigace na mapě [4]

    var map;
    var gdir;
    var geocoder = null;
    var addressMarker;

    function initialize() {
      if (GBrowserIsCompatible()) {
        map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas"));
        gdir = new GDirections(map, document.getElementById("directions"));
        GEvent.addListener(gdir, "load", onGDirectionsLoad);
        GEvent.addListener(gdir, "error", handleErrors);

        setDirections("Ostrava, CZ", "Prague, CZ", "en_US");
      }
    }

    function setDirections(fromAddress, toAddress, locale) {
      gdir.load("from: " + fromAddress + " to: " + toAddress,
                { "locale": locale });
    }
    function handleErrors(){

   if (gdir.getStatus().code == G_GEO_UNKNOWN_ADDRESS)
     alert("No corresponding geographic location could be found for one of

the specified addresses. This may be due to the fact that the address is relatively
new, or it may be incorrect.\nError code: " + gdir.getStatus().code);

   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_SERVER_ERROR)
     alert("A geocoding or directions request could not be successfully

processed, yet the exact reason for the failure is not known.\n Error code: " +
gdir.getStatus().code);

   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_MISSING_QUERY)
     alert("The HTTP q parameter was either missing or had no value. For

geocoder requests, this means that an empty address was specified as input. For
directions requests, this means that no query was specified in the input.\n Error
code: " + gdir.getStatus().code);

//   else if (gdir.getStatus().code == G_UNAVAILABLE_ADDRESS)  <--- Doc
bug... this is either not defined, or Doc is wrong

//     alert("The geocode for the given address or the route for the given
directions query cannot be returned due to legal or contractual reasons.\n Error
code: " + gdir.getStatus().code);

   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_BAD_KEY)
     alert("The given key is either invalid or does not match the domain

for which it was given. \n Error code: " + gdir.getStatus().code);

   else if (gdir.getStatus().code == G_GEO_BAD_REQUEST)
     alert("A directions request could not be successfully parsed.\n Error

code: " + gdir.getStatus().code);

   else alert("An unknown error occurred.");

}
function onGDirectionsLoad(){

}

Příloha č. 17  Ukázka přidání KML/GeoRSS překryvu na mapu [4]

    var map;
    var geoXml;
    var toggleState = 1;

function initialize() {
  if (GBrowserIsCompatible()) {
    geoXml = new GGeoXml("http://gis.vyjimecny.cz/pocasi.xml");

        map = new GMap2(document.getElementById("ostrava"));
        map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251), 8);
        map.addControl(new GLargeMapControl());
        map.addControl(new GLargeMapControl());
        map.addOverlay(geoXml);
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  }
}
function toggleMyKml() {
  if (toggleState == 1) {
map.removeOverlay(geoXml);
toggleState = 0;
  } else {

map.addOverlay(geoXml);
toggleState = 1;
  }
}

Příloha č. 18 Ukázka změny umístění ovládacích prvků na mapě [26]

function StartYMap() {
  var map = new YMap(document.getElementById('ymap'),YAHOO_MAP_REG);

var cPT = new YGeoPoint(49.865369,18.281251);
map.drawZoomAndCenter(cPT,8);
var randPoint = new YCoordPoint(100, 100);
var typeControl = new YMapTypeControl(randPoint);

//nastaveni umisteni pan a zoom ovlasdacich prvku
var zp = new YCoordPoint(40,40);
zp.translate('left','bottom');
map.addZoomLong(zp);

var pp = new YCoordPoint(10,5);
pp.translate('right','top');
map.addPanControl(pp);

var _dc = {

//nastaveni umisteny ovladaciho prvku ke zmene typu mapy
YAHOO_MAP:YMapConfig.imgPrefixURL+'med_map.png?v=1.3',

YAHOO_SAT:YMapConfig.imgPrefixURL+'med_sat.png?v=1.3',
YAHOO_HYB:YMapConfig.imgPrefixURL+'med_hyb.png?v=1.3'

};

for (var i=0;i< typeControl._types.length;i++) {
var dt = typeControl._types[i];
if (dt == "YAHOO_MAP"){

typeControl.setControl(YAHOO_MAP_REG, new
YImage(_dc[dt],new YSize(33,17)), new YSize(33,17));

}
else if (dt == "YAHOO_SAT"){

typeControl.setControl(YAHOO_MAP_SAT, new
YImage(_dc[dt],new YSize(33,17)), new YSize(33,17));

}
else{ // dt == YAHOO_HYB

typeControl.setControl(YAHOO_MAP_HYB, new
YImage(_dc[dt],new YSize(33,17)), new YSize(33,17));

}
}
map.addOverlay(typeControl);

}
window.onload = StartYMap;

Příloha č. 19 Ukázka přidání Logger k Yahoo! mapě [26]

function startMap(){
YEvent.Capture(map, EventsList.MouseClick, reportPosition);
function reportPosition(_e, _c){

var mapCoordCenter = map.convertLatLonXY(map.getCenterLatLon());

YLog.initPos(mapCoordCenter);
YLog.print("Zeměpisná šířka:" + _c.Lat);
YLog.print("Zeměpisná délka:" + _c.Lon);}

}
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Příloha č. 20  Ukázka přidání ukazatele na Yahoo! mapu [26]

var map = new YMap(document.getElementById('map'));
function startMap(){

map.addTypeControl();
map.addZoomLong();
map.addPanControl();
map.drawZoomAndCenter("Ostrava, CZ", 4);
YEvent.Capture(map, EventsList.MouseClick, reportPosition);
function reportPosition(_e, _c){

var mapCoordCenter =
map.convertLatLonXY(map.getCenterLatLon());

YLog.initPos(mapCoordCenter);
YLog.print("Zeměpisná šířka:" + _c.Lat);
YLog.print("Zeměpisná délka:" + _c.Lon);

YLog.print("Přidat ukazatele v....");
YLog.print("\nLatitude:" + _c.Lat + "\nLongitude:" + _c.Lon);
var currentGeoPoint = new YGeoPoint( _c.Lat, _c.Lon );
map.addMarker(currentGeoPoint);

}
}

window.onload = startMap;

Příloha č. 21 Ukázka přidání chytrého ukazatele na Yahoo! mapu [26]

var map = new YMap(document.getElementById('map'));
polylinePoints = [];
function startMap(){

map.addTypeControl();
map.addZoomLong();
map.addPanControl();
map.drawZoomAndCenter("Ostrava, CZ", 6);
YEvent.Capture(map, EventsList.MouseClick, myCallback);

function myCallback(_e, _c){
var mapCoordCenter =

map.convertLatLonXY(map.getCenterLatLon());
YLog.initPos(mapCoordCenter); currentGeoPoint

= new YGeoPoint( _c.Lat, _c.Lon);
placeMarker(currentGeoPoint);
displayPolyLines(currentGeoPoint);

}
function placeMarker(geoPoint){

YLog.print("Přidat ukazatele....");
YLog.print("\nLatitude:" + geoPoint.Lat + "\nLongitude:" +

geoPoint.Lon);
var newMarker= new YMarker(geoPoint);
newMarker.addAutoExpand("Přidat visačku k ukazateli");
var markerMarkup = "<b>Můžete přidat ukazatele</b>";

    markerMarkup += "<i> easy</i>";
YEvent.Capture(newMarker, EventsList.MouseClick,

function(){
newMarker.openSmartWindow(markerMarkup);

});
map.addOverlay(newMarker);

}
function displayPolyLines(g_point){

polylinePoints.push(g_point);
if (canDisplayPolyLines){

map.addOverlay(new YPolyline(polylinePoints,
'black',7,0.7));

YLog.print("Přidána lomená čára");
}

}

this.canDisplayPolyLines = function() {
return (polylinePoints.length > 1);

}
}

window.onload = startMap;
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Příloha č. 22 Ukázka přidání vícenásobných vlastních ukazatelů na Yahoo! mapu [26]

var map = new YMap(document.getElementById('map'));
polylinePoints = [];
function startMap(){

map.addTypeControl();
map.addZoomLong();
map.addPanControl();
map.drawZoomAndCenter("Ostrava, CZ", 5);
YEvent.Capture(map, EventsList.MouseClick, myCallback);

function myCallback(_e, _c){
var mapCoordCenter =

map.convertLatLonXY(map.getCenterLatLon());
YLog.initPos(mapCoordCenter);
currentGeoPoint = new YGeoPoint( _c.Lat, _c.Lon);
placeMarker(currentGeoPoint);
displayPolyLines(currentGeoPoint);

}

function placeMarker(geoPoint){
YLog.print("Přidat ukazatele....");
YLog.print("\nLatitude:" + geoPoint.Lat + "\nLongitude:" +

geoPoint.Lon);

var newMarker= new YMarker(geoPoint,
createCustomMarkerImage());

newMarker.addAutoExpand("Přidat visačku k ukazateli");
var markerMarkup = "<b>Můžete přidat ukazatele</b>";
    markerMarkup += "<i> easy</i>";

YEvent.Capture(newMarker, EventsList.MouseClick,
function(){

newMarker.openSmartWindow(markerMarkup);
});

map.addOverlay(newMarker);
}
function createCustomMarkerImage(){

var myImage = new YImage();
myImage.src =

'http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/map/gr/mt_ic_c.gif';
myImage.size = new YSize(20,20);
myImage.offsetSmartWindow = new YCoordPoint(0,0);
return myImage;

}

function displayPolyLines(g_point){
polylinePoints.push(g_point);
if (canDisplayPolyLines){

map.addOverlay(new YPolyline(polylinePoints,
'black',7,0.7));

YLog.print("Přidána lomená čára");
}

}

this.canDisplayPolyLines = function() {
return (polylinePoints.length > 1);

}
}

window.onload = startMap;

Příloha č. 23 Ukázka přidání lomené čáry na Yahoo! mapu [26]

var map = new YMap(document.getElementById('map'));
polylinePoints = [];
function startMap(){

map.addTypeControl();
map.addZoomLong();
map.addPanControl();
map.drawZoomAndCenter("Ostrava, CZ", 3);
YEvent.Capture(map, EventsList.MouseClick, myCallback);
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function myCallback(_e, _c){
var mapCoordCenter =

map.convertLatLonXY(map.getCenterLatLon());

YLog.initPos(mapCoordCenter);

YLog.print("Zeměpisná šířka:" + _c.Lat);
YLog.print("Zeměpisná délka:" + _c.Lon);

YLog.print("Přidat ukazatele....");
YLog.print("\nLatitude:" + _c.Lat + "\nLongitude:" + _c.Lon);
var currentGeoPoint = new YGeoPoint( _c.Lat, _c.Lon );
map.addMarker(currentGeoPoint)

polylinePoints.push(currentGeoPoint);
if (canDisplayPolyLines){

map.addOverlay(new YPolyline(polylinePoints,
'black',7,0.7));

YLog.print("Přidána lomená čára");
}

}
this.canDisplayPolyLines = function (){

return (polylinePoints.length > 1);
}

}
window.onload = startMap;

Příloha č. 24 Ukázka přidání lomené čáry na Yahoo! mapu [26]

YLog.initSize(new YSize(600,300));
        function StartYMap() {
                var map = new YMap(document.getElementById('ymap'),YAHOO_MAP_REG);

var cPT = new YGeoPoint(49.865369,18.281251);
map.drawZoomAndCenter(cPT,9);

map.addTypeControl();
map.addZoomLong();
map.addPanControl();

var cPT2 = new YGeoPoint(49.86,18.28);
var cPT3 = new YGeoPoint(49.76,18.38);
var cPT4 = new YGeoPoint(49.56,18.48);
var cPT5 = new YGeoPoint(49.46,18.58);
var poly1 = new YPolyline([cPT,cPT2,cPT3,cPT4,cPT5],'blue',7,0.7);
map.addOverlay(poly1);

var myF = function(e) {
//YLog.print('poly added');

};

YEvent.Capture(map,EventsList.polylineAdded,myF);
        }

window.onload = StartYMap;

Příloha č. 25 Ukázka zobrazení dopravních informací na Yahoo! mapě [26]

<html>
<head>
<script type="text/javascript"
src="http://api.maps.yahoo.com/ajaxymap?v=3.8&appid=YahooDemo">
</script>
<style type="text/css">
#map{

height: 75%;
width: 100%;

}
</style>
</head>
<body>
<div id="map"></div>
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<script type="text/javascript">
        function StartYMap() {
                var map = new YMap(document.getElementById('map'));

var cPT = new YGeoPoint(41.85,-87.65);
map.addZoomLong();
map.addTypeControl();
map.disableKeyControls();
map.drawZoomAndCenter(cPT,5);

var setupMarker = function(p,d) {
var m = new YMarker(p);
m.addAutoExpand(d);
return m;

};

// process returned traffic e object
var trafficF = function(e) {

var _p = [];
if (e.Data) {
for (var a in e.Data.ITEMS) {

var l = e.Data.ITEMS[a];
// YLog.print(l);
if (l.TITLE) {
var p = new

YGeoPoint(l.LATITUDE,l.LONGITUDE);
_p.push(p);
var m = setupMarker(p,l.TITLE);
map.addOverlay(m);
}

}
}
//args: array of points, color, thickness, alpha
var pl = new YPolyline(_p,'blue',4,0.5);
map.addOverlay(pl);

};

//args: point, radius
map.searchTraffic(cPT,2);

// listen for completion of traffic info search
YEvent.Capture(map,EventsList.onEndTrafficSearch,trafficF);

        }
window.onload = StartYMap

</script>
</body>
</html>

Příklad č. 26  Ukázka přidání RSS překryvu na Yahoo! mapu [26]
var StartYMap = function() {

var ymap = new YMap('map');
var start = new YGeoPoint(49.865369,18.281251);
ymap.drawZoomAndCenter(start,10);
ymap.addZoomShort();
ymap.addTypeControl();

var pRSS = 'http://gis.vyjimecny.cz/pocasi.xml';
ymap.addOverlay(new YGeoRSS(pRSS));

var GeoRSSdone = function(e) {
YLog.print(e);
if (e.success) {

YLog.print(e.Data);
}
else {
}

};
YEvent.Capture(ymap,EventsList.onEndGeoRSS, GeoRSSdone);

};
window.onload = StartYMap;
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Příloha č. 27 Ukázka přidání JSON překryvu na Yahoo! mapu [26]

var ymap = new YMap('ymap');
var geoPoints = [];

var start = new YGeoPoint(37.40630098979412 , -
122.00926780700684);

ymap.drawZoomAndCenter(start,10);
ymap.addZoomShort();
ymap.addTypeControl();
var createMarker = function(data,number) {

var src =
'http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/map/aj/
pushpin_angle_small.png';

var img = new YImage(src,new YSize(23,24));
var point = new

YGeoPoint(data.latitude,data.longitude);
geoPoints.push(point);

var marker = new YMarker(point,img);
marker.setSmartWindowColor('red');
marker.addAutoExpand(data.title);

var photo = (data.flickr)?'<a
href='+data.flickr['y:flickr'].link+'><img src='+data.flickr['y:flickr'].img+'
width=75 height=75 border=0></a>':'';

var moreInfo = '<a href=' + data.link + '>more
info</a>';

var swData = data.description.substr(0,300) +
'...<br> ' + moreInfo + '<br>' + photo;

YEvent.Capture(marker,EventsList.MouseClick,
function() { marker.openSmartWindow(swData) });

return marker;
};

var runPipeData = function(pipesObject) {
YLog.print(pipesObject);
if (pipesObject && pipesObject.count) {

for (var i=0; i < pipesObject.count; ++i) {
var upcomingEventData =

pipesObject.value.items[i];
if (upcomingEventData.latitude &&

upcomingEventData.longitude) {
var marker =

createMarker(upcomingEventData,i);
ymap.addOverlay(marker);

}
}

}
else {
}
var zoomAndCenterObj =

ymap.getBestZoomAndCenter(geoPoints);

ymap.drawZoomAndCenter(zoomAndCenterObj.YGeoPoint,
zoomAndCenterObj.zoomLevel);

};

Příloha č. 28 Ukázka zobrazení a skrytí velkých ovládacích prvků [3]

function LoadNormal()
{
  if (map!=null)
  {
      map.Dispose();
  }
  map = new VEMap('myMap');
  map.SetDashboardSize(VEDashboardSize.Normal);
  map.LoadMap(new VELatLong (49.865369,18.281251),10);
}
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function ShowDashboard()
{
 map.ShowDashboard();
}
function HideDashboard()
{
 map.HideDashboard();
}

Příloha č. 29  Ukázka nastavení informačního okna [3]

var map = null;
var point = new Array(new VELatLong(49.865369,18.281251));

function GetMap()
{
  map = new VEMap('myMap');
  map.LoadMap(new VELatLong(49.865369,18.281251),8);
  map.SetScaleBarDistanceUnit(VEDistanceUnit.Kilometers);
  var myPushpin = new VEShape(VEShapeType.Pushpin, point);
  map.AddShape(myPushpin);
  myPushpin.SetTitle("Bod");
  myPushpin.SetDescription("Popis bodu");
  myPushpin.SetMoreInfoURL("http://www.ostrava.cz");
  myPushpin.SetPhotoURL
("http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/microsoft/lenik.jpg");
}

Příloha č. 30 Ukázka přidání objektů na VE mapu [3]

      var map = null;
      var pinid = 0;

      function GetMap()
      {
         map = new VEMap('myMap');

 map.SetDashboardSize(VEDashboardSize.Small);
         map.LoadMap(new VELatLong (49.865369,18.281251),10);
      }
      function AddPushpin()
      {
          var shape = new VEShape(VEShapeType.Pushpin, map.GetCenter());
          shape.SetTitle('středový připínáček');
          shape.SetDescription('objekt číslo '+pinid);
          pinid++;
          map.AddShape(shape);
      }
      function AddPolyline()
      {
         var ll = map.GetCenter();
         var lat = ll.Latitude;
         var lon = ll.Longitude;

         var shape = new VEShape(VEShapeType.Polyline, [new VELatLong(lat-
0.1,lon-0.1),

                                                   new
VELatLong(lat+0.1,lon-0.1),

                                                   new
VELatLong(lat+0.1,lon),

                                                   new VELatLong(lat-
0.1,lon),

                                                   new VELatLong(lat-
0.1,lon+0.1),

                                                   new
VELatLong(lat+0.1,lon+0.1)]);

         shape.SetTitle('středová lomená čára');
         shape.SetDescription('objekt číslo '+pinid);
         pinid++;
         map.AddShape(shape);
      }
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      function AddPolygon()
      {
         var ll = map.GetCenter();
         var lat = ll.Latitude;
         var lon = ll.Longitude;

         var shape = new VEShape(VEShapeType.Polygon, [new
VELatLong(lat,lon-0.15),

                                                   new
VELatLong(lat+0.1,lon-0.05),

                                                   new
VELatLong(lat+0.1,lon+0.05),

                                                   new
VELatLong(lat,lon+0.15),

                                                   new VELatLong(lat-
0.1,lon+0.05),

                                                   new VELatLong(lat-
0.1,lon-0.05)]);

         shape.SetTitle('středový polygon');
         shape.SetDescription('objekt číslo '+pinid);
         pinid++;
         map.AddShape(shape);
      }

Příloha č. 31  Ukázka zobrazení a skrytí objektů na VE mapě [3]

var map = null;
var shape;
function GetMap()
{
  map = new VEMap('myMap');
  map.SetDashboardSize(VEDashboardSize.Small);
  map.LoadMap(new VELatLong (49.865369,18.281251),10);

  shape = new VEShape(VEShapeType.Pushpin, map.GetCenter());
shape.SetTitle('My pushpin');
shape.SetDescription('This is a pushpin.');
map.AddShape(shape);

}
function DoShowShape()
{
  shape.Show();
}
function DoHideShape()
{
  shape.Hide();
}

Příloha č. 32 Ukázka přidání objektu (polygonu) na VE mapu [3]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
   <head>
      <title>Adding a Shape to a Map</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <script type="text/javascript"
src="http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=6"> </script>
      <script type="text/javascript">
      var map = null;
      var points = new Array(
         new VELatLong(45.01188,-111.06687, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround),

         new VELatLong(45.01534,-104.06324, 0, VEAltitudeMode.
RelativeToGround),
         new VELatLong(41.01929,-104.06, 0, VEAltitudeMode.
RelativeToGround),
         new VELatLong(41.003,-111.05878, 0, VEAltitudeMode.
RelativeToGround)
      );
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      function GetMap()
      {
         map = new VEMap('myMap');
         map.LoadMap();
         var myPolygon = new VEShape(VEShapeType.Polygon, points);
         map.AddShape(myPolygon);
         myPolygon.SetTitle("My Polygon");
         myPolygon.SetDescription("This is the description for my
polygon.");
      }
      </script>
   </head>
   <body onload="GetMap();">
      <div id='myMap' style="position:relative; width:400px;
height:400px;"></div>
   </body>
</html>

Příloha č. 33 Ukázka přidání vrstvy objektu na VE mapu [3]

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
   <head>
      <title>Adding a Shape to a Map</title>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <script type="text/javascript"
src="http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=6">
</script>
      <script type="text/javascript">
      var map = null;
      var points = new Array(
         new VELatLong(45.01188,-111.06687, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround),
         new VELatLong(45.01534,-104.06324, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround),
         new VELatLong(41.01929,-104.06, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround),
         new VELatLong(41.003,-111.05878, 0, VEAltitudeMode. RelativeToGround)
      );
      function GetMap()
      {
         map = new VEMap('myMap');
         map.LoadMap();
         var myShapeLayer = new VEShapeLayer();
         map.AddShapeLayer(myShapeLayer);
         var myShape = new VEShape(VEShapeType.Polygon, points);
         myShapeLayer.AddShape(myShape);
      }
      </script>
   </head>
   <body onload="GetMap();">
      <div id='myMap' style="position:relative; width:400px; height:400px;"></div>
   </body>
</html>

Příloha č. 34 Ukázka přidání KML souboru na VE mapu [3]

         var map = null;
         var layerid=1;
         function GetMap()
         {
            map = new VEMap('myMap');

    map.LoadMap(new VELatLong(49.865369,18.281251),10);
         }
         function AddMyLayer(type)

{
            var l = new VEShapeLayer();
            var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Nakupovani.kml", null);
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            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);
         }
         function onFeedLoad(feed)
         {
            alert('Načítaný KML soubor obsahuje ' + feed.GetShapeCount() + '
záznamů.'); }

Příloha č. 35  Ukázka nastavení cesty na VE mapě [3]

var map = null;
function GetMap()
{
  map = new VEMap('myMap');
  map.LoadMap(new VELatLong(49.865369,18.281251),7);

  var options = new VERouteOptions();
  options.DistanceUnit = VERouteDistanceUnit.Kilometer;
  map.GetDirections(["Ostrava", "Prague"], options);
}

Příloha č. 36  Ukázka nastavení zobrazení nejrychlejší trasy [3]

function GetMap()

{
  map = new VEMap('myMap');
  map.LoadMap(new VELatLong(49.865369,18.281251),7);
  map.SetScaleBarDistanceUnit(VEDistanceUnit.Kilometers);

  var options = new VERouteOptions();
  options.RouteOptimize = VERouteOptimize.MinimizeTime;
  map.GetDirections(["Ostrava, CZ", "Prague, CZ"], options);
}

Příloha č. 37 Ukázka nastavení upozornění zdali jsou dostupné letecké snímky [3]

map = new VEMap('myMap');
map.LoadMap(new VELatLong(33.756, -84.37), 14 ,'r' ,false);
map.AttachEvent('onchangeview', onChangeView);
}
function onChangeView(e)
{
   if (map.IsBirdseyeAvailable())
   {
      alert("Letecké snímky jsou dostupné v centru mapy");
   }

Příloha č. 38 Ukázka použití objektu VEBirdseyeScene [3]

function SetBirdseye()
{map.SetBirdseyeScene('1765902');}
function getInfo()
{
  if (map.IsBirdseyeAvailable())
  {
    var be = map.GetBirdseyeScene();
    var info = "ID: " + be.GetID() + "\n";
    info += "miniatura: " + be.GetThumbnailFilename()+ "\n";
    info += "orientace: " + be.GetOrientation()+ "\n";
    info += "výška: " + be.GetHeight() + "\n";
    info += "šířka: " + be.GetWidth() + "\n";
    alert(info);
  }
  else
  {
    alert("Letecké snímky nejsou dostupné v této lokalizaci při tomto měřítku.");}
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Příloha č. 39 Vlastní aplikace – Google mapové API

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
  <head>
    <link  rel="google" type="text/css"
href="http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/google.css" />
    <script
src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2.x&amp;key=ABQIAAAAPVJyzaJvub38-
3k7C6S-FRRdk3ogvTijnTHtpTeSJVoRmgEwPxTXvX86BsY10M-DHqApW2G4jXn0fQ"
      type="text/javascript"></script>
    <script src="http://gmaps-utility-
library.googlecode.com/svn/trunk/markermanager/release/src/markermanager.js"></scri
pt>
    <script src="http://gmaps-utility-
library.googlecode.com/svn/trunk/dragzoom/release/src/dragzoom.js"></script>
    <style type="text/css">
    body {
      font-family: Arial, sans serif;
      font-size: 11px;
    }
    v\:* {
      behavior:url(#default#VML);
    }
    #sidebar {
    background-color: white;
    }
    </style>
    <script type="text/javascript">
var map;
var userAdded = 1;

var layers = {
 "Kultura, Sport, Volny cas":
 {"url": "http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Kultura_Sport_Volny_cas.kml",
  "name": "Kultura, Sport, Volný čas"},
 "Nakupovani":
 {"url": "http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Nakupovani.kml",
  "name": "Nakupováni"},
 "Nezarazeno":
 {"url" : "http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Nezarazeno.kml",
   "name": "Nezařazeno"},
 "Sluzby":
 {"url" : "http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Sluzby.kml",
  "name" : "Služby"},
   "Stravovani restaurace":
 {"url" : "http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Stravovani_Restaurace.kml",
  "name" : "Stravováni restaurace"},
   "Ubytovani":
 {"url" : "http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Ubytovani.kml",
  "name" : "Ubytováni"},
   "Urad":
 {"url" : "http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Urad.kml",
  "name" : "Úřad"},
   "Vzdelani":
 {"url" : "http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Vzdelavani.kml",
  "name" : "Vzděláni"},
   "Zachranne Bezpecnostni slozky":
 {"url" :
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Zachrane_Bezpecnostni_slozky.kml",
  "name" : "Zachranné Bezpečnostní složky"},
   "Zdravotnictvi":
 {"url" : "http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Zdravotnictvi.kml",
  "name" : "Zdravotnictví"},
     "Pocasi":
 {"url" : "http://gis.vyjimecny.cz/pocasi.xml",
  "name" : "Počasí"},
};

//nastavení centra mapy, ovládacích prvku pro zoom, posun, změnu typu mapy
//nastavení měřítka, minimapy
//nastavení tlačítka pro přiblížení-při kliknutí na toto tlačítko je možné
přiblížit uděláním obdelníku nad daným místem
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function onLoad() {
  map = new GMap2(document.getElementById("Ostrava"));

  map.setCenter(new GLatLng(49.865369,18.281251),8);
  map.addControl(new GMapTypeControl());
  map.addControl(new GScaleControl());
  map.addControl(new GLargeMapControl());
  map.enableScrollWheelZoom();
  var ovcontrol = new GOverviewMapControl(new GSize (120,120));
  map.addControl (ovcontrol);
  setupDragZoom();

  document.getElementById("url").value = "http://";

  for(var layer in layers) {
    addTR(layer, layers[layer].name);
  }
  document.getElementById(layer).checked = true;
  toggleGeoXML(layer, true);
}

// nastavení tlačítka pro příblížení
    function setupDragZoom() {
      //nastavení vlastnosti přibližovacího obdelníku.
      var boxStyleOpts = {
          opacity: .2,
          border: "2px solid orange"
      };

      // nastavení vlastnosti pro všechno ostatní-tlačítko a čas vymazaní překryvu
      var otherOpts = {
          buttonHTML: "<img src='http://gmaps-utility-
library.googlecode.com/svn/trunk/dragzoom/release/examples/zoom-button.gif' />",
          buttonZoomingHTML: "<img src='http://gmaps-utility-
library.googlecode.com/svn/trunk/dragzoom/release/examples/zoom-button-
activated.gif' />",

  buttonStartingStyle: {width: '24px', height: '24px'},
  overlayRemoveTime: 10

      };

//přidání přibližovacího prvku k mapě a nastavení umístění tlačítka
      map.addControl(new DragZoomControl(boxStyleOpts, otherOpts, {}),

new GControlPosition(G_ANCHOR_TOP_LEFT, new GSize(80, 15)));
    }

//nastavení přidání dočasných vrstev k mapě typu XML
function addGeoXML() {
  var theUrl = document.getElementById("url").value;
  if (theUrl.indexOf(' ') != -1) {
    alert('Error - that address has a space in it');
  } else {
    var id = "userAdded" + userAdded;
    layers[id] = {};
    layers[id].url = theUrl;
    layers[id].name = "User Layer " + userAdded;

    addTR(id);
    document.getElementById(id).checked = true;
    toggleGeoXML(id, true);
    userAdded++;
  }
}

//vytvoření tabulky
//legenda obsahuje checkbox-zaškrtávácí boxy,
function addTR(id) {
  var layerTR = document.createElement("tr");

  var inputTD = document.createElement("td");
  var input = document.createElement("input");
  input.type = "checkbox";
  input.id = id;
  input.onclick = function () { toggleGeoXML(this.id, this.checked) };
  inputTD.appendChild(input);
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  var nameTD = document.createElement("td");
  var nameA = document.createElement("a");
  nameA.href = layers[id].url;
  var name = document.createTextNode(layers[id].name);
  nameA.appendChild(name);
  nameTD.appendChild(nameA);

  layerTR.appendChild(inputTD);
  layerTR.appendChild(nameTD);
  document.getElementById("sidebarTBODY").appendChild(layerTR);
}

//změna měřítka při načtení vrstvy
//přiblížení na danou vrstvy, popřípadě všechny vrstvy tak aby byly vidět všechny
body
function zoomToGeoXML(geoXml) {
  var center = geoXml.getDefaultCenter();
  var span = geoXml.getDefaultSpan();
  var sw = new GLatLng(center.lat() - span.lat() / 2,
                       center.lng() - span.lng() / 2);
  var ne = new GLatLng(center.lat() + span.lat() / 2,
                       center.lng() + span.lng() / 2);
  var bounds = new GLatLngBounds(sw, ne);
  map.setCenter(center);
  map.setZoom(map.getBoundsZoomLevel(bounds));
}

//nastavení posledního zaškrtnutého tlačítka a při nášítání vrstvy ať se ukáže
načítám
function toggleGeoXML(id, checked) {
  if (checked) {
      var geoXml = new GGeoXml(layers[id].url, function() {
        if (geoXml.loadedCorrectly()) {
          geoXml.gotoDefaultViewport(map);
          layers[id].geoxml = geoXml;
          document.getElementById("status").innerHTML = "";
        }
      });
    layers[id].geoXml = geoXml;
    map.addOverlay(layers[id].geoXml);
    document.getElementById("status").innerHTML = "Náčítám";

  } else if (layers[id].geoXml) {
    map.removeOverlay(layers[id].geoXml);
  }
}
  </script>
  </head>
  <body onload="onLoad()"; BGCOLOR="#f0fff0">

    <h1>BODY ZÁJMU</h1>
    <h2>Ostrava - Poruba</h2>
   <div style="margin:0px auto 0px auto;width:1010px">
    <br/>
    <input id="url" value="" size="60"/>
    <input type="button" value="Přidat" onClick="addGeoXML();"/>
    <br/>
    <div id="Ostrava" style="width: 850px; height: 600px; float:left;border:1px
solid black;"></div>
    <div id="sidebar" style="float:left; overflow-vertical:scroll; height: 600px;
width:150px; border:1px solid black">
    <table id="sidebarTABLE"; BGCOLOR="#ffffff" >
    <h3>Vrstvy</h3>
    <tbody id="sidebarTBODY">
    </tbody>
    </table>

<div id="severka" style="width:140px; height:70px; border:1px solid
white;text-align:center";>

<img src="http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/severka.jpg"
width="57" height="65" alt="severka">

</div>
    <div id="status" style="text-align:center; color: #8b0000"></div>
    </div>
  </body>
</html>
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Příloha č. 40 Vlastní aplikace – Yahoo! mapové API

<html>
<head>
<link  rel="google" type="text/css"
href="http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/google.css" />
<style type="text/css">
#ostrava {
height: 600;
width: 850;
float:left;border:1px solid black;
}
</style>
<script>

//natavení centra mapy, ovladacich provku-změna měřítka, posun, změna typu mapy a
zapnuty
function init(){

map = new YMap(document.getElementById('ostrava'));
map.setMapType(YAHOO_MAP_REG);
map.addTypeControl();
map.addZoomLong();
map.addPanControl();
map.drawZoomAndCenter(new YGeoPoint(49.83101,18.176009), 8);

}

//nastavení načtení vrstev při každé změně zaškrtávacího boxu
function nacteniVrstev(){

init();
for (var i = 0; i < vrstvy.length; i++){

element = document.getElementById(vrstvy[i]);
if (element.checked) {

map.addOverlay(vrstvy_zdroj[i]);
}

}
}

</script>
</head>
<body BGCOLOR="#f0fff0">
     <h2>BODY ZÁJMU</h2>
     <h3>Ostrava - Poruba</h3>
     <div style="margin:0px auto 0px auto;width:1010px">
     <div id="ostrava"></div>

<!-- legenda -->
<div style="float:left;overflow-vertical:scroll; width:150px; height:600px;
background-color:white;border:1px solid black;">
<h3>Vrstvy</h3>
<form name="vrstvy">
<input id="sport" type="checkbox" value="sport" onclick="nacteniVrstev()"
checked="checked"/>Kultura, sport, volný čas<br />
<input id="nakupovani" type="checkbox" value="nakupovani"
onclick="nacteniVrstev()" checked="checked"/>Nakupováni<br />
<input id="nezarazeno" type="checkbox" value="nezarazeno"
onclick="nacteniVrstev()" checked="checked"/>Nezařazeno<br />
<input id="sluzby" type="checkbox" value="sluzby" onclick="nacteniVrstev()"
checked="checked"/>Služby<br />
<input id="stravovani" type="checkbox" value="stravovani"
onclick="nacteniVrstev()" checked="checked"/>Stravování, restaurace<br />
<input id="ubytovani" type="checkbox" value="ubytovani" onclick="nacteniVrstev()"
checked="checked"/>Ubytováni<br />
<input id="urad" type="checkbox" value="urad" onclick="nacteniVrstev()"
checked="checked"/>Úřad<br />
<input id="vzdelani" type="checkbox" value="vzdelani" onclick="nacteniVrstev()"
checked="checked"/>Vzděláni<br />
<input id="zachrana" type="checkbox" value="zachrana" onclick="nacteniVrstev()"
checked="checked"/>Záchranné bezpečnostní složky<br />
<input id="zdravotnictvi" type="checkbox" value="zdravotnictvi"
onclick="nacteniVrstev()" checked="checked"/>Zdravotnictví<br />
<input id="pocasi" type="checkbox" value="pocasi" onclick="nacteniVrstev()"
checked="checked"/>Počasi<br />
</form>

<div id="severka" style="width:140px; height:70px; border:1px solid
white;text-align:center";>
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<img src="http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/severka.jpg"
width="57" height="65" alt="severka">

</div>
</div>

<script type="text/javascript"
src="http://api.maps.yahoo.com/ajaxymap?v=3.8&appid=YD-MAF2kT0_JX1GMX7zdpn2BQ--
"></script>
<script>

//nastavení zdrojů vrstev
vrstvy = new Array("sport", "nakupovani", "nezarazeno", "sluzby", "stravovani",
"ubytovani", "urad", "vzdelani", "zachrana", "zdravotnictvi", "pocasi");
vrstvy_zdroj = new Array(

new
YGeoRSS('http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=LtauZyIR3RGw1srmjUnRlg&_render=rss'),

new
YGeoRSS('http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=kLLpuyIR3RG6QeXREpPZnA&_render=rss'),

new
YGeoRSS('http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=ujGnTyMR3RGgIcXkX0sBXw&_render=rss'),

new
YGeoRSS('http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=ruDQeCMR3RG0BS4OmLokhQ&_render=rss'),

new
YGeoRSS('http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=csm1qiMR3RGNN4HNJhOy0Q&_render=rss'),

new
YGeoRSS('http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=kPEU3SMR3RG9UfvJJhOy0Q&_render=rss'),

new
YGeoRSS('http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=bicWFSIR3RGHgjzJJhOy0Q&_render=rss'),

new
YGeoRSS('http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=yjmoCCQR3RG0u720oeNLYQ&_render=rss'),

new
YGeoRSS('http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=Mv0SQCQR3RGMGOBq1vC6Jw&_render=rss'),

new
YGeoRSS('http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=Mv0SQCQR3RGMGOBq1vC6Jw&_render=rss'),

new YGeoRSS('http://gis.vyjimecny.cz/pocasi.xml')
);

nacteniVrstev();

</script>
</body>
</html>

Příloha č. 41 Vlastní apilkace – Microsoft Virtual Earth Interactive SDK

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
   <head>
      <title>Body Zájmu, Ostrava-Poruba, nad mapami Virtual Earth</title>
      <link  rel="google" type="text/css"
href="http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/google.css" />
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
      <script
src="http://dev.virtualearth.net/mapcontrol/mapcontrol.ashx?v=6"></script>
    <style type="text/css">
    body {
      font-family: Arial, sans serif;
      font-size: 11px;
    }
    v\:* {
      behavior:url(#default#VML);
    }
    #sidebar {
    background-color: white;
    }
    </style>
      <script type="text/javascript">
         var map   = null;

 // nastavení centra mapy, měřítka, mini mapy a načtení vrstev
         function GetMap()
         {
            map = new VEMap('ostrava');
            map.LoadMap(new VELatLong(49.865369,18.281251),10);

    map.SetScaleBarDistanceUnit(VEDistanceUnit.Kilometers);
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    map.ShowMiniMap(650, 10);
    AddMyLayer();
 }
//nastavení přidání vrstev typu KML a XML
 function AddMyLayer(type)

         {
// kazda vrstva musi mit tady vlastni deklaraci vrstvy
    var sport = new VEShapeLayer();

            var nakupovani = new VEShapeLayer();
    var nezarazeno = new VEShapeLayer();
    var sluzby = new VEShapeLayer();

            var stravovani = new VEShapeLayer();
            var ubytovani = new VEShapeLayer();
            var urad = new VEShapeLayer();
            var vzdelavani = new VEShapeLayer();
            var zachrana = new VEShapeLayer();
            var zdravotnictvi = new VEShapeLayer();

    var pocasi = new VEShapeLayer();

            var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Kultura_Sport_Volny_cas.kml", sport);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);

    var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Nakupovani.kml", nakupovani);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);

    var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Nezarazeno.kml", nezarazeno);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);

    var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Sluzby.kml", sluzby);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);

    var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Stravovani_Restaurace.kml",
stravovani);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);

    var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Ubytovani.kml", ubytovani);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);

    var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Urad.kml", urad);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);

    var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Vzdelani.kml", vzdelavani);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);

    var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Zachrane_Bezpecnostni_slozky.kml",
zachrana);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);

    var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/Zdravotnictvi.kml", zdravotnictvi);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);

    var veLayerSpec = new VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML,
"http://gis.vyjimecny.cz/pocasi.xml", pocasi);
            map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec, onFeedLoad);
         }

 // nastavení zmizení a znovu ukázání vrstvy
function stav(index,id) {

element = document.getElementById(id);
if (element.checked) {

ukazat(index);
}
else {

zmizet(index);
}
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}
 function zmizet(index)

         {
            x = map.GetShapeLayerByIndex(index);

    x.Hide();
        }

 function ukazat(index)
         {

    x = map.GetShapeLayerByIndex(index);
    x.Show();

         }
 function onFeedLoad(feed)
 {

         }
     //nastaveni pridani dalsiho souboru

function pridatSoubor(){
elObj = document.getElementById("url");
url = elObj.value;
var test = new VEShapeLayer();
var veLayerSpec = new

VEShapeSourceSpecification(VEDataType.ImportXML, url, "test");
map.ImportShapeLayerData(veLayerSpec);

}
      </script>
   </head>
   <body onload="GetMap();"; BGCOLOR="#f0fff0">
       <h2>BODY ZÁJMU</h2></div>
       <h3>Ostrava - Poruba</h3></div>

<div style="margin-left:5px;width:1054px; height:750px">
<br/>

<input type="text" id="url" value="" size="60"/>
<input type="button" value="Přiidat" onClick="pridatSoubor();"/>
<br/>

      <!-- mapa -->
      <div id='ostrava' style="position:relative; width: 850px; height: 600px;
float:left;border:1px solid black;"></div>
      <!-- legenda -->
      <div style="float:left;overflow-vertical:scroll; width:150px; height:600px;
background-color:white;border:1px solid black; BGCOLOR="#ffffff">
      <h3>Vrstvy</h3>
      <form name="vrstvy">

<input id="sport" type="checkbox" value="Sport" onclick="stav(1,'sport')"
checked="checked"/>Kultura, sport, volny cas<br />

<input id="nakupovani" type="checkbox" value="Nakupovani"
onclick="stav(2,'nakupovani')" checked="checked"/>Nakupováni<br />

<input id="nezarazeno" type="checkbox" value="Nezazazeno"
onclick="stav(3,'nezarazeno')" checked="checked"/>Nezařazeno<br />

<input id="sluzby" type="checkbox" value="SLuzby"
onclick="stav(4,'sluzby')" checked="checked"/>Služby<br />

<input id="stravovani" type="checkbox" value="Stravovani"
onclick="stav(5,'stravovani')" checked="checked"/>Stravováni, restaurace<br />

<input id="ubytovani" type="checkbox" value="Ubytovani"
onclick="stav(6,'ubytovani')" checked="checked"/>Ubytováni<br />

<input id="urad" type="checkbox" value="Urad" onclick="stav(7,'urad')"
checked="checked"/>Úřad<br />

<input id="vzdelavani" type="checkbox" value="Vzdelavani"
onclick="stav(8,'vzdelavani')" checked="checked"/>Vzdělani<br />

<input id="zachrana" type="checkbox" value="Zachrana"
onclick="stav(9,'zachrana')" checked="checked"/>Záchrane bezpečnostní složky<br />

<input id="zdravotnictvi" type="checkbox" value="Zdravotnictvi"
onclick="stav(10,'zdravotnictvi')" checked="checked"/>Zdravotnictví<br />

<input id="pocasi" type="checkbox" value="Pocasi"
onclick="stav(11,'pocasi')" checked="checked"/>Počasi<br />
      </form>

<div id="severka" style="width:140px; height:70px; border:1px solid
white;text-align:center";>

<img src="http://sweb.cz/mar.tina.sochorova/aplikace/severka.jpg"
width="57" height="65" alt="severka">

</div>
      </div>
   </body>
</html>
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