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Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá studiem Google API a jeho dvěma konkrétními 

složkami. Hlavním cílem je prozkoumat Google Maps API a Picasa Web Albums Data 

API, popsat jejich možnosti a vytvořit webovou aplikaci pro správu fotografií a alb 

s možností zobrazování fotografií na mapě. Na začátku práce jsou přiblíženy technologie 

nezbytné pro práci s API a tvorbu webové aplikace. Následně je začleněna charakteristika 

a politika Google API, jeho funkce, licenční podmínky a omezení. Pozornost je také 

věnována možnostem a příkladům využití rozhraní pro programování aplikací společnosti 

Google. Dále se práce věnuje návrhu, tvorbě a popisu fungování webové aplikace spolu 

s jejími funkcemi a možnostmi. Na konci jsou zhodnoceny výsledky a formulován závěr. 
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Annotation 
The bachelor thesis deals with Google API and its two particular components. The 

main objective is to explore the Google Maps API and Picasa Web Albums Data API, 

describe their possibilities and create a web application for managing photographies and 

albums with ability of imaging photographies to map. At the beginning of the thesis the 

main necessary technologies for work with API and creation of the web application are 

revealed. The next step includes characteristics and politics of Google API, its features, 

license terms and limitations. The attention is also paid to opportunities and examples of 

application programming interface of Google company. Furthermore, the work includes 

design, creation and description of functionality of the web application together with its 

features and possibilities. At the end results are evaluated and the conclusion is worded. 

 

Keywords: 
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Úvod 
S rostoucími možnostmi informačních technologií roste také dychtivost a 

poptávka uživatelů po novinkách na trhu, širší, kvalitnější nabídce jak softwaru, tak i 

hardwaru. S tím souvisí potřeba informací, které jsou v dnešní době získávány a předávány 

nejčastěji právě pomocí informačních technologií, jako jsou například různé informační a 

komunikační systémy. V dnešní době se již žádný podnik neobejde bez informací. Stále 

s nimi manipuluje, aktualizuje je, uchovává, chrání a také prodává. Vzniká nutnost, aby 

byly něčím originální.  Často to bývá jedinečnost informace nebo její aktualita či cena. 

V případě této bakalářské práce se jedná o rozšíření informace o geografickou část. 

Mnohým uživatelům informačních technologií již často nestačí obyčejná 

informace. Jejich požadavek bývá mnohem komplexnější, a aby dosáhli kýženého 

výsledku, musejí mnohokrát absolvovat zdlouhavou cestu přes několik dalších spojovacích 

informací, než konečně obdrží a dozví se to, co na začátku chtěli. V této chvíli se objevuje 

pro dnešní moderní společnost problematická otázka času. Uživatelé informačních 

technologií, a vůbec každý člověk pohybující se v rušném prostředí moderní civilizace, 

požaduje, aby informace získával co nejrychleji a co nejkratší cestou. Zajisté s tím kromě 

peněz souvisí také pohodlí. Například se již stalo trendem, že uživatel nemusí přistupovat 

na své oblíbené webové stránky pouze pomocí PC s jeho zdlouhavým startem a dalšími 

neřestmi, ale stačí mu k tomu jedno kliknutí na klávesnici svého mobilního telefonu či 

PDA. 

Lidé v dnešní době čím dál tím víc vyhledávají k textové či obrázkové informaci 

také místo, geografickou polohu, ke které by si mohli informaci přiřadit. K tomu jim slouží 

geografická data, která se stále častěji používají v prostředí internetu a softwarových 

produktů a nesou s sebou právě informaci o poloze. S takovými daty je možné manipulovat 

v geografických informačních systémech, ale zjednodušeně také na mapových serverech, 

které umožňují zobrazovat nejrůznější informace do mapy. 

Některé společnosti provozující tyto mapové servery si uvědomily, že poptávka a 

užívání geografických informací je stále rostoucí. Proto umožnily nahlédnout do nitra 

svých produktů v podobě zveřejnění svých API, stejně tak, jako to již kdysi umožnili tvůrci 
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operačních systémů pro vývojáře softwaru. Proto v dnešní době existují příležitosti práce 

s těmito API a využívaní jejich možností. Pro zručného uživatele není problémem začlenit 

do svých webových stránek okno s mapou, pro šikovného programátora pak tvorba 

mashupů s řešením prostorových analýz v mapě.  

Jedním z požadavků uživatelů často bývá možnost začlenění svých fotografií do 

mapy. Tato práce se zabývá právě tímto požadavkem a je zaměřena na API společnosti 

Google. Konkrétně se jedná o Google Maps API, které slouží pro začlenění mapy do 

aplikací a poskytuje velice různorodou manipulaci s daty v mapě. Druhým rozhraním je 

Picasa Web Albums Data API sloužící ke komplexní správě fotografií uložených 

v databázi aplikace Picasa Web Albums. 
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Cíl práce 
Tato bakalářská práce je určena všem, kteří mají zájem dozvědět se o možnostech 

správy fotografií a manipulace s mapovým podkladem společnosti Google. Její teoretická 

část má za úkol objasnit čtenáři základní principy fungování API, ukázat jejich možnosti 

na příkladech a celkově přiblížit dvě významná API spolu s jejich vzájemným propojením. 

V neposlední řadě se také může jednat o jakýsi návod potenciálním tvůrcům webových 

aplikací. 

Praktická část pak ukazuje toto propojení a využití Picasa Web Albums Data API 

a Google Maps API v praxi na vytvořené webové aplikaci. Aplikace slouží komukoliv, kdo 

vlastní Google účet, k manipulacím s fotografiemi a alby, prohlížení fotografií na mapě a 

přiřazování souřadnic těmto fotografiím a k zobrazování velkých náhledů fotografií. 
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1 Nástroje a technologie 
Pro tvorbu webových aplikací se využívá různých technologií a technik. 

Vytváření aplikací probíhá pomocí programovacích jazyků. Zde jsou uvedeny základní 

jazyky, které byly použity pro tvorbu aplikace. 

1.1 HTML 

HTML je původní jazyk, který se ještě dnes v některých případech používá 

k vytváření základní obsahové kostry webových stránek. Dříve jazyk HTML sloužil 

i k formátování vzhledu (v současnosti se k tomu kvůli zachování přístupnosti webu 

používají kaskádové styly, které umožňují vytvářet vzhled jako druhou, na obsahu 

nezávislou vrstvu). [1] 

Název HTML je zkratkou od HyperText Markup Language – textový značkovací 

jazyk. Slovo HyperText zde vyjadřuje možnost vzájemně propojovat texty na základě 

odkazů, Markup označuje schopnost jazyka HTML dávat významy jednotlivým blokům 

textu s pomocí speciálních značek nazývaných tagy a elementy (např. vypsat část textu 

tučně nebo ji třeba určit jako nadpis). [1] 

Jazyk HTML patří do široké rodiny značkovacích jazyků SGML. Vznikl v roce 

1990 ve Švýcarsku a postupně se vyvíjel v závislosti na nejpoužívanějších prohlížečích až 

k současné verzi HTML 4.01, u které byl vývoj ukončen, neboť na ni navazuje modernější 

jazyk XHTML. [1] 

1.2 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. [22] 
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1.3 PHP 

PHP je skriptovací jazyk vykonávaný na straně serveru vkládaný do běžného 

HTML kódu. To znamená, že každou stránku, která obsahuje PHP skripty, server nejprve 

vezme a vykoná všechny příkazy v PHP, které jsou ve stránce uvedené, poté pošle 

klientovi již čistý HTML kód, který je výsledkem běhu skriptu.  

Soubor s webovou stránkou s prvky PHP skriptu mívá nejčastěji příponu .php.  

Příkazy PHP jsou vkládány přímo do HTML kódu a jsou od něj odděleny tagy <? a ?> 

(nebo <?php a ?>). 

PHP je velmi všestranný jazyk, ve kterém lze relativně snadno naprogramovat 

třeba diskusní fórum, knihu návštěv, počítadlo, anketu, graf, ale také celý zpravodajský 

server nebo virtuální obchod. Data lze ukládat buď do obyčejných textových souborů, nebo 

do databáze (PHP si dobře rozumí s většinou běžně používaných databází, například 

populární MySQL). Bez problémů probíhá zpracovávání dat z formulářů, snadno je možné 

vytvořit různé on-line testy nebo naprogramovat kvalitní reklamní systém. [14] 

Mnoho webových sídel má statický obsah v podobě dokumentů nebo článků. 

Stránkami těchto sídel jsou dokumenty skládající se z jednoduchého textu nebo obrázků. 

Pro takové stránky většinou technologie na straně klienta, jako je HTML a CSS, stačí. 

Stále častěji se však internet používá pro aplikace, které většinou zahrnují databáze. Tyto 

aplikace jsou dynamické, protože se jejich obsah mění podle dat a akcí uživatele. Právě 

pro tyto případy je PHP vhodným programovacím jazykem a může vytvářet výkonné 

aplikace, které spolupracují s databázemi a dynamicky generují obsah. 

1.4 CSS 

Kaskádové styly, známé také pod zkratkou CSS (z anglického Cascading Style 

Sheets) jsou moderním jazykem umožňujícím účinné formátování stránek psaných 

v jazycích HTML, XHTML či XML. Slovo kaskádové, jež mají CSS v názvu, značí jejich 

nejcharakterističtější vlastnost – jednotlivá pravidla kaskádových stylů se mohou vzájemně 

překrývat, což zvyšuje jejich efektivnost. [2] 

Jsou-li kaskádové styly správně používány, umožňují naprosté oddělení vzhledu 

dokumentu od jeho obsahu. Toto oddělení obou vrstev (prezentační a strukturální) zvyšuje 
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přístupnost webu a právě v něm spočívá hlavní rozdíl proti formátování s pomocí atributů, 

jež se používalo dříve. [2] 

Další výhody kaskádových stylů proti používání samotného HTML: 

• větší možnosti formátování 
• snazší správa větších prezentací (CSS šablony) 
• rychlejší načítání stránky 
• menší zatížení serveru 
• společně s JavaScriptem lze s CSS vytvářet DHTML 

Kaskádové styly se však netýkají jen obrazovky klasických prohlížečů, CSS se 

používají i k formátování tiskové verze, lze jimi ovlivnit zobrazení stránky na mobilních 

zařízeních nebo třeba audio výstup slepeckých čteček. [2] 

Vznik kaskádových stylů se datuje k roku 1997, jejich vytvoření iniciovala 

organizace W3C.[2] 

1.5 Mashup 

Vezměte svoji myšlenku a sílu cizí aplikace. To je mashup, česky míchanice. [7] 

Mashup, který nejčastěji mívá český ekvivalent míchanice, je webová aplikace, ve 

které se kombinují informace, data, webové stránky, služby z více datových zdrojů do 

jednoho kompaktního celku. [19]  

Mashupy vznikají hlavně proto, že (nejen) společnosti nabízejí u svých služeb 

API (viz kapitola 2) k volnému využití. Právě kombinací různých API vznikají velmi silné 

aplikace. Charakteristikou takových aplikací je minimum programování a maximálního 

využití hotových API. [7] 

K vytvoření vlastního mashupu je potřeba webové grafické rozhraní, komunikační 

mechanismus a nějaký typ datového formátu, jeden nebo více datových zdrojů, se kterými 

lze pracovat nebo datový sklad [10]. 

Mapové mashupy kombinují mapový grafický obsah s dalšími daty [10]. 
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2 Co je to API 
API je zkratka anglických slov „application programming interface“ a v překladu 

znamená rozhraní pro programování aplikace. 

Obecně se jedná o soubor funkcí, metod, proměnných určité knihovny 

poskytovaných uživateli k práci, aby si je nemusel programovat sám. Jsou již vytvořené či 

naprogramované poskytovatelem a uživatel je využívá pro tvorbu svých aplikací. 

Webové služby jsou systém, ve kterém spolu komunikují navzájem přímo 

počítače, kde jeden plní funkci poskytovatele webové služby a druhý funkci klienta. 

Poskytovatel služby poskytuje data specifikovaným způsobem na síti. Na druhé straně si 

klient zjistí adresu služby, stáhne si popis služby a je ji následně schopen využívat.[3] 

API je právě tím specifikovaným způsobem poskytování dat, či obecně služeb. 

Příkladem poskytovatele webových služeb je Google. Velkou většinu služeb, které 

poskytuje přes webové rozhraní uživatelům, poskytuje i přes API aplikacím třetích stran.  

A tak mohou vznikat aplikace, které využívají Google Maps k zobrazování různých 

informací, desktopové i webové aplikace, které například umožňují přímo posílat 

příspěvky na blog či různé mashupy.[3] 

Webové API je tedy rozhraní webové aplikace, které není určené přímo 

uživatelům, ale jiným aplikacím či službám. Není určeno pro přímý přístup, ale pro 

strojové získávání dat.[3] 

3 Google API 

3.1 Společnost Google 

Posláním společnosti Google je uspořádat informace z celého světa tak, aby byly 

všeobecně přístupné a užitečné. [12] 

Google je americká společnost založená v roce 1995 dvěma studenty 

Standfordské univerzity. Larry Page a Sergey Brin si kladli za cíl vytvořit zcela novou 

technologii vyhledávání na internetu. Během jednoho roku vyvinuli prototyp takového 
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vyhledávače s názvem Back Rub (1996). Jejich společnost brzy začala vydělávat a 

rozšiřovat se a z malé firmy s kanceláří v garáži se stala akciová burza s rychle se zvyšující 

cenou akcií. [9] 

Google přestal být jen internetovým vyhledávačem. Stal se společností 

s komplexními službami, které jsou neméně oblíbené jako zmiňovaný vyhledávač. Firma 

začala vytvářet produkty a služby, jako jsou kalendář, mapový server, schránka 

elektronické pošty, Google Earth, řešení reklam na webových stránkách nebo aplikace pro 

mobilní zařízení. Ke většině těchto služeb však také poskytuje API, které uživatelům slouží 

jako nástroj k usnadnění řešení vlastních projektů. 

3.2 Google Maps API 

API této mapové služby je volně dostupné a může sloužit uživateli 

programátorovi k vytvoření komplexních, sofistikovaných a hlavně užitečných mashupů 

spojujících nejrůznější další datové zdroje. Stejně tak dobře poslouží třeba jako jednoduché 

oživení stávajících webových stránek o mapové okno s možností vyhledávání adres, či 

míst.  

Programovací jazyk, jímž je toto API napsáno, je JavaScript, a proto se často 

zahrnuje do HTML nebo PHP kódu. 

Maps API vychází ze známých Google Maps na adrese http://maps.google.com. 

Tento mapový server však uživatelům prezentuje pouze zlomek toho, co pomocí Maps API 

lze vytvořit. 

3.2.1 Licen ční podmínky 

Pro použití Google Maps je nutné dodržovat licenční podmínky, které jsou pro 

toto API uvedeny. Zde je výčet některých hlavních bodů (přeloženo z aj.):  

• Neexistuje denní limit počtu zhlédnutí stránek s využitím Maps API – 

pokud však překročí tento počet 500 000 zhlédnutí za den, Google je 

ochoten poskytnout vyšší kapacitu pro zvládnutí provozu. 

• Existuje limit pro počet požadavků na geokódování za den 
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• Maps API neobsahuje reklamu – kdyby se to mělo změnit, Google dá vědět 

nejméně 90 dní předem 

• Výsledná služba musí být volně přístupná koncovým uživatelům 

• Nesmí být změněna nebo skryta loga a názvy na mapě 

• Google bude aktualizovat API periodicky a je nutné aktualizovat stránku 

k přístupu k nové verzi API. 

• Není povoleno ukazovat na mapě místa s ilegálním podtextem 

Plné znění licenčních podmínek užití je uvedeno na adrese 

http://code.google.com/intl/cs/apis/maps/terms.html [21] 

3.2.2  API klí č 

Google Maps API umožňuje vložit Google Maps na uživatelovy stránky.  Toto je 

však podmíněno nutností vygenerovat API klíč. Takový klíč je platný pro jeden adresář 

nebo pro jednu doménu. Pro získání API klíče je nutné mít Google účet a vyjádřit souhlas 

s licenčními podmínkami. 

API klíč představuje unikátní řetězec čísel, písmen a znaků jednoznačně 

identifikující konkrétní použití Google Maps API. Uživatel jej obdrží po zadání URL 

adresy své aplikace. [21] 

3.2.3 Základ použití Google Maps API 

Uživatel, jenž se rozhodne pracovat s Google Maps API, by měl být schopen 

orientovat se a také umět používat technologii JavaScript, kterou je celé Google Maps API 

poskytováno, a rozumět konceptu objektově orientovaného programování. Také by měl být 

seznámen s Google Maps z uživatelského pohledu. [13] 

Google Maps API je v dnešní době plně integrováno s Google AJAX API, což 

umožňuje načítat pouze jeden API klíč pro všechny služby využívající AJAX API. Také 

poskytuje společný jmenný prostor pro každé API, což vede k vzájemnému propojení 

různých API. [13]  
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3.2.4 Načtení Google Maps API 

Stěžejním elementem v aplikaci využívající Google Maps API je samotná mapa. 

Před jejím zobrazením je však nutné provést určité kroky. Jedním z nich je potřeba načíst 

mapové API, aby bylo dále možno využívat jeho funkce. 

 
Obr. 1 Ukázka načtení Google Maps API [15] 

 URL adresa v atributu „src“ ukazuje na umístění JavaScript souboru obsahující 

funkce a definice potřebné pro použití Google Maps API. Atribut „key“ označuje API klíč, 

který bylo dříve nutno vygenerovat. Celý příkaz je uzavřen do tagu <skript>  s atributem 

type=“text/javascript“ ukazující na použití jazyka JavaScript. [15] 

3.2.5 Mapové DOM elementy 

DOM – Document Object Model – je objektový model dokumentu, pomocí 

kterého je možno přistupovat k objektům XML, XHTML nebo HTML dokumentu a 

pracovat s nimi. [24] 

Pro zobrazení mapy na stránce musí být vyhrazeno místo. Většinou se to dělá tak, 

že se vytvoří tag <div> a na tento tag se udělá odkaz právě ve zmiňovaném DOM. [15] 

 
Obr. 2 Ukázka elementu div [15] 

3.2.6 Základní objekt GMap2 

Třída JavaScriptu, která reprezentuje mapu, se nazývá GMap2 třída. Objekty této 

třídy reprezentují jednu konkrétní mapu. Pro zobrazení více mapových oken na jedné 

stránce je třeba vytvořit více instancí této třídy. [15] 

Při tvorbě nové instance mapy se specifikuje DOM uzel na webové stránce 

(obvykle to bývá již zmíněný <div>), který vypovídá o úložišti mapy. [15] 

 
Obr. 3 Vytvoření objektu GMap2 [15] 
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3.2.7 Inicializace a na čtení mapy 

Jakmile se pomocí objektu GMap2 vytvoří mapa, je nutno ji inicializovat. To se 

provádí metodou setCenter(), která vyžaduje zadání GLatLng, jež reprezentuje 

souřadnice a úroveň přiblížení mapy. Tato metoda definuje střed mapového okna a musí 

být odeslána před kteroukoliv jinou operací. [15] 

 
Obr. 4 Metoda setCenter() [15] 

Mapy Google pracují v [22]: 

• Geodetickém souřadnicovém systému - WGS84 

• Projekci - Mercator 

• Jednotkové soustavě – v pixelech 

• Osách – standardní východní, nestandardní jižní 

• Počátku – blízko severního pólu na mezinárodní datové čáře 

 

Po inicializaci je nutno mapu načíst. Aby se zajistilo, že se mapa zobrazí až po 

úplném načtení webové stránky, vykoná se funkce vytvářející objekt GMap2 až jakmile tag 

<body> obdrží událost pro funkci onload . [15] 

 
Obr. 5 Načtení mapy na stránku [15] 

3.2.8 Typy mapy 

Existuje několik typů map v Google Maps API. Standardně je nastaven typ 

klasické mapy, jak je známa ze stránky Google Maps. Není však problém pro potřebu 

aplikace nastavit typ jiný. [15] 

• G_NORMAL_MAP – zobrazí standardní mapu 

• G_SATELLITE_MAP – satelitní snímky 

• G_HYBRID_MAP – mix standardní a satelitní mapy 

• G_DEFAULT_MAP_TYPES – obsahuje sadu předchozích tří typů 

• G_PHYSICAL_MAP – fyzická (terénní) mapa 
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Obr. 6 Typy map [22] 

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) je možné uvnitř 

běžného zobrazení map. Lze přiblížit až na 20, ale to jen u satelitního zobrazení. [22] 

3.2.9 Interakce mapy 

Vytvoření objektu GMap2 znamená možnost s ním pracovat, provádět interakce. 

Základní mapa vypadá a chová se stejně jako mapa z maps.google.com. Právě díky objektu 

GMap2 je možné mapu měnit a vytvářet různé konfigurační metody. Lze například zamezit 

pohybování se po mapě držením tlačítka myši. Je možné manipulovat s objektem GMap2 

na programátorské úrovni. Mezi takovéto standardní akce patří například reakce na kliknutí 

myši (zobrazení vyskakovacího okna, přidání bodu do mapy, zacentrování) nebo reakce na 

kliknutí na tlačítko (zobrazení bodů, míst, přesunutí na jiné místo). 

 
Obr. 7 Příklad interakce mapy [15] 

Na obrázku 7 je uveden příklad, kdy se po kliknutí na tlačítko provede funkce 

animate() , která způsobí, že se mapa vycentruje na nové souřadnice. [15] 
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3.2.10 Informa ční okna 

Každá mapa v rámci Google Maps API může zobrazit informační okno typu 

GInfoWindow, které zobrazuje HTML obsah a „vznáší“ se nad mapou. Je podobné 

typické komiksové bublině. [15] 

 
Obr. 8 Ukázka informačního okna s textovým výstupem [15] 

 
Obr. 9 Výsledek použití informačního okna [15] 

3.2.11 Události 

JavaScript spolu s použitím prohlížeče je řízen událostmi. To znamená, že 

JavaScript reaguje na interakce generováním událostí a očekává, že program provede tyto 

události. Takové interakce mohou být například pohyb nebo klinutí myši, nebo také použití 

klávesnice. 

Události v Google Maps API jsou řešeny funkcemi v rámci jmenného prostoru 

GEvent. Každý objekt v Maps API obsahuje několik pojmenovaných událostí. Například 

objekt GMap2 exportuje události click , dblclick  a move. 

 
Obr. 10 Příklad použití události [15] 
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Na obrázku 10 je uveden příklad, kdy po kliknutí do mapy se zobrazí okno 

s textem. Toto je nejjednodušší příklad použití. Události se samozřejmě využívají také pro 

náročnější úlohy. 

3.2.12 Ovládací prvky mapy 

Ovládací prvky map na http://maps.google.com umožňují interakci uživatele 

s mapou. Pomocí Google Maps API je možné do vlastní vytvořené mapy zahrnout nejen 

tyto základní prvky, ale také mnohé další a různé jejich variace. API nabízí také možnost 

vytvořit si vlastní ovládací prvky a zahrnout je do mapy. [6] 

Maps API poskytuje tyto základní ovládací prvky [6]: 

• GLargeMapControl3D  – velký pan/zoom (posun/ změna měřítka) ovládací 

prvek, aktuálně používán na Google mapách. Standardně zobrazován 

v levém horním rohu mapového okna 

• GLargeMapControl – jednodušší velký pan/zoom prvek 

• GSmallMapControl – menší pan/zoom prvek 

• GSmallZoomControl3D – malý prvek pro změnu měřítka s 3D efektem 

• GSmallZoomControl – malý prvek pro změnu měřítka 

• GMapTypeControl – prvek s tlačítky pro změnu typu mapy 

Ovládací prvky je nutné do mapy přidat. Jeden takový příklad je uveden na 

obrázcích níže. 

 
Obr. 11 Ukázka přidání ovládacích prvků [6] 
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Obr. 12 Výsledek s přidanými ovládacími prvky [6] 

Maps API také umožňuje měnit původní nastavení zarovnání ovládacích prvků a 

dát si je podle své potřeby kamkoliv jinde v mapovém okně. Pokud však uživatel nemá 

důvod měnit samotné ovládací prvky a jejich pozice, stačí zadat 

GMap2.setUIToDefault() a všechny prvky budou stejné a na stejném místě jako na 

http://maps.google.com. Spolu s tím je také poskytnuto stejné chování, tzn. změna měřítka 

kolečkem myši, změna měřítka dvojklikem myši a použití klávesnice. [6] 

3.2.13 Mapové p řekryvy 

Překryvy jsou objekty v mapě, které jsou svázány se souřadnicemi zeměpisné 

šířky a délky. Pohybují se, když se uživatel posouvá po mapě nebo mění měřítko. Překryvy 

jsou objekty, které mají za úkol reprezentovat v mapě body, linie a polygony. [16] 

Google Maps API poskytuje několik typů překryvů: 

• Body jsou na mapě zobrazeny pomocí tzv. ukazatelů (markers), které 

mohou vypadat jakkoliv. Jsou to objekty typu GMarker a mohou využít 

typu GIcon.  

• Linie jsou na mapě zobrazeny pomocí polylinií (polylines) a reprezentují 

soubor bodů. Linie jsou objekty typu GPolyline. 

• Areály jsou na mapě zobrazeny buď jako polygony (polygons), pokud jsou 

libovolného tvaru, anebo jako překryvy terénu (ground overlays) pokud 

mají obdélníkový tvar. 

• Samotná mapa je zobrazena pomocí dlaždicového překryvu (tile overlay). 

• Speciálním příkladem překryvu je informační okno. Je dáno do mapy 

automaticky a nelze zobrazit více než jedno okno najednou. 
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Markers (ukazatelé) identifikují body na mapě. Standardně jsou reprezentovány 

G_DEFAULT_ICON ikonou, ale existuje možnost ji nahradit vlastním obrázkem. 

V konstruktoru ukazatele GMarker je nutno zadat souřadnice GLatLng.  [16] 

Ukazatelé jsou interaktivní. Standardní události s nimi probíhají na základě 

kliknutí a často jsou používány s informačními okny. [16] 

 
Obr. 13 Ukázka tvorby náhodně rozmístěných ukazatelů [16] 

 
Obr. 14 Výsledek rozmístění ukazatelů [16] 

S ukazateli je možno manipulovat. Typickou operací je uchopení a přemístění 

ukazatele na jiné místo na mapě, například chceme-li zjistit souřadnice daného místa. 

Místo standardního přednastaveného ukazatele je také povoleno využít vlastní 

ikonu. Taková ikona musí mít definován obrázek popředí, velikost a odsazení k jejímu 

umístění. Většina ikon obsahuje kromě obrázku popředí také obrázek stínu. Ten by měl být 

vytvořen v úhlu 45° a směřovat z levého dolního rohu obrázku popředí doprava 

nahoru.[16] 

Tzv. marker manager umožňuje korigovat počet najednou zobrazených bodů a 

definovat počet těchto bodů při určité úrovni přiblížení. Tím může zlepšit jak rychlost 

načítání mapy, tak zamezit vytváření nepřehledných shluků. [16] 

Polylines (polylinie) jsou liniovým překryvem vytvořeným objektem GPolyline. 

GPolyline se skládá ze série bodů a vytváří sérii liniových segmentů, které spojují body 

v určitém pořadí. 
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Polyliniím je možno definovat vlastní barvu, tloušťku a průhlednost. Objekty 

GPolyline využívají schopností prohlížečů kreslit vektory (formáty VML v IE nebo SVG 

v ostatních), pokud to umožňují, v ostatních případech je obrázek linie vytvořen serverem 

Google a zaslán do mapy. 

 
Obr. 15 Příklad tvorby polylinie [16] 

Polylinie také nabízejí řešení, kdy klasická polylinie je nahrazena geodetickou. 

Ta bere v potaz zakřivení Země. [16] 

Dlouhé a komplikované linie vyžadují velké množství paměti a často se tak 

prodlužuje čas na jejich vykreslení. Stejně tak je polylinie vykreslena detailně i při malém 

měřítku. Google Maps API umožňuje použít tzv. encoded polylines (kódované polylinie), 

které využívají zkomprimovaný formát ASCII znaků. Kódované polylinie poskytují 

nastavení měřítek, kdy linie nemá být vykreslena nebo jak detailní má být její průběh. 

Tímto způsobem se dosáhne efektivnějšího využívání polylinií v Google Maps. [16] 

Google poskytuje utilitu pro kódování polylinií na adrese 

http://code.google.com/intl/cs/apis/maps/documentation/polylineutility.html [16] 

Polygony jsou objekty typu GPolygon a od polylinií se liší pouze tím, že jsou 

uzavřeny do smyčky. Stejně jako u polylinií, také polygonům je možné nastavit vlastní 

barvu, tloušťku čáry a průhlednost pro jeho hrany, ale také vlastní barvu a průhlednost pro 

vnitřní oblast polygonu. [16] 

3.2.14 Geokódování 

Geokódování je proces konvertování adres (jako „1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA“) na geografické souřadnice (např. zeměpisná šířka 37.423021 a 

zeměpisná délka -122.083739), které se mohou pak využít například pro umístění 

ukazatelů. Google Maps API zahrnuje proces geokódování a je možné k němu přistupovat 

přes objekt GClientGeocoder. [20] 
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3.2.15 Reverzní geokódování 

Termín reverzní geokódování (reverse geocoding), na rozdíl od klasického 

geokódování, znamená proces „překládání“ souřadnic bodu do podoby čitelné uživatelem 

(adresa). [20] 

Metoda GClientGeocoder.getLocations() podporuje jak standardní, tak 

reverzní geokódování. Pokud se tedy do této metody přiřadí souřadnice namísto řetězce 

s adresou, geokodér provede zpětné vyhledání a vrátí nejbližší „adresovatelnou“ lokaci. To 

může mít za výsledek místo vzdálené od původního se souřadnicemi a to s určitou 

tolerancí. 

3.2.16 Google Street View 

Google Street View, neboli česky „pohled do ulic“, je služba, která poskytuje 360 

stupňové pohledy určitých ulic a cest v rámci pokryvu Google Maps. Google Street View 

využívá přídavku technologie Flash v prohlížečích, které jej podporují, aby bylo možné 

zobrazovat interaktivní fotografie. Google Maps API je odnedávna obohaceno o možnost 

zahrnout a manipulovat se souborem obrázků použitých v Google Maps Street View. [20] 

 
Obr. 16 Ukázka služby Google Street View [20] 

3.2.17 Integrace s Google Earth plug-inem 

Google Maps API dnes dovoluje uživatelům manipulovat s instancí služby 

Google Earth (poskytované pomocí zvlášť dodané instalace Google Earth Plug-inu) ve 
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svých aplikacích využívajících Maps API. Mapová vrstva Google Earth je na mapě 

zobrazena pomocí zvláštního mapového typu objektu  GMapType, který se chová a vypadá 

stejně jako aplikace Google Earth. Umožňuje měnit perspektivu, vidět nadmořskou výšku 

a zobrazit KML soubory v prohlížeči. [20] 

K využití a zobrazení mapového podkladu z Google Earth je třeba přidat tento 

mapový podklad s názvem G_SATELLITE_3D_MAP do již obsažených mapových typů 

(klasická, satelitní, hybridní) nebo je možné zobrazit tento podklad již přímo (viz obr. 17 a 

obr. 18). [20] 

 
Obr. 17 Ukázka přidání mapového podkladu Google Earth 

 
Obr. 18 Ukázka Google Earth podkladu v prohlížeči 

Stejně jako v aplikaci Google Earth, tak i přes Google Maps je možné vyhledávat 

lokální obchodní činnosti vložením GoogleBar do webové aplikace (obr. 19 na další 

stránce). [20] 
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Obr. 19 Zahrnutí Google Earth Toolbar do Google Maps 

3.2.18 KML/ GeoRSS p řekryvy 

KML , neboli Jazyk KML (Keyhole Markup Language), je gramatikou jazyka 

XML a souborovým formátem pro modelování a ukládání geografických funkcí, jako jsou 

body, čáry, obrázky, mnohoúhelníky a modely, které budou zobrazeny v aplikaci Google 

Earth, ve službě Google Maps a v dalších aplikacích. Pomocí jazyka KML je možné sdílet 

místa a informace s dalšími uživateli těchto aplikací. [17] 

Soubor KML je zpracován velmi podobně, jako jsou webovými prohlížeči 

zpracovány soubory HTML (a XML). Jazyk KML má podobně jako jazyk HTML 

strukturu založenou na značkách s názvy a atributy, které definují konkrétní zobrazení. 

Aplikace Google Earth a Google Maps se tedy chovají jako prohlížeč souborů KML. [5] 

Google Maps API podporuje k zobrazení geografické informace datové formáty 

KML(používaný hlavně ve službě Google Earth) a GeoRSS. Tyto datové formáty jsou do 

mapy přidány použitím objektu GGeoXml, jehož konstruktor bere URL z veřejně 

dostupného XML souboru. Značky objektu GGeoXml jsou načítány stejně jako GMarker  

(ukazatele) a polylinie a polygony stejně jako tyto objekty v Google Maps API. 

GGeoXml objekty jsou vkládány do mapy použitím metody addOverlay() . 

GGeoXml je modularizovaný objekt a nebude plně načten, dokud nebyl alespoň jednou 
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použit. Proto se doporučuje volat jeho konstruktor, až když je stránka kompletně načtena. 

Toho se obvykle docílí voláním konstruktoru GGeoXml ve funkci onload  tagu <body>.  

3.3 Picasa Web Albums Data API 

3.3.1 Picasa 

Program Picasa je produkt pro správu fotografií v elektronické podobě. Původně 

se jednalo o komerční software poskytovaný za poplatek. Později byl však odkoupen 

společností Google a ten jej začal nabízet zdarma. 

Picasa je klasická aplikace, která uživateli umožňuje spravovat digitální fotografie 

a obrázky a používat přitom mnohé editační nástroje.  

Při prvním spuštění tento program nabídne možnost prohledat celý počítač či jen 

určité složky a najít tak všechny obrazové datové formáty a zahrnout je do programu. Tyto 

složky, ve kterých se fotografie nacházejí, je schopen při každém spuštění aktualizovat a 

tím reagovat na vzniklé změny v době nečinnosti programu Picasa. Program je také 

schopen spolupráce s digitálními fotoaparáty, což umožňuje importovat fotografie přímo 

z nich. 

 Picasa nabízí různé editační nástroje, jako je úprava barev a kontrastu, odstranění 

efektu červených očí, ořezávání a jiné. Stejně tak umožňuje přímo z programu fotografie 

tisknout či posílat e-mailem. Jako další užitečná funkce se může jevit možnost uspořádat 

fotografie do alb a alba do kolekcí, a také přidat k fotografiím klíčová slova, podle kterých 

lze vyhledávat podobné snímky. V poslední verzi 3.0 se také objevila možnost zálohování 

dat na CD a také podpora videa. 

3.3.2 Picasa Web Albums 

Jedná se o rozšíření softwarové aplikace Picasa o možnost nahrávat a spravovat 

fotografie a alba na internetu. Je to webová aplikace, do které má uživatel přístup 

prostřednictvím svého Google účtu. Fotografie a alba je možné nahrát na web buď pomocí 

programu Picasa nebo nově vytvořit přímo v prostředí Picasa Web Albums. Tato alba a 
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fotografie pak může uživatel zpřístupnit komukoliv na světě, určitým lidem, anebo je mít 

pro vlastní potřebu stále přístupná odkudkoliv v případech, kdy není u svého počítače 

s fotografiemi.  

Picasa Web Albums již není editačním nástrojem jak tomu je u programu Picasa, 

ale slouží jen jako prezentace a úložiště fotografií na internetu. Velmi zajímavou funkcí je 

práce s jazykem KML a možnost konkrétního umístění každé fotografie do Google Maps 

nebo zobrazení alba v aplikaci Google Earth. 

 
Obr. 20 Ukázka aplikace PicasaWeb Albums 

Tato funkce Picasa Web Albums zavádí zcela originální způsob integrace dvou 

produktů společnosti Google. A sice spojení Picasa Web Albums a Google Maps. 

Vzhledem k tomu, že pro obě dvě služby jsou uvolněná API, vzniká možnost tvorby velice 

zajímavých webových aplikací.  

3.3.3 Picasa Web Albums Data API 

Picasa Web Albums Data API umožňuje webovým stránkám a programům 

integraci s Picasa Web Albums (PWA) a tím uživatelům zpřístupňuje nástroje pro správu 

alb a fotografií. [25] 

Klientská aplikace užívající Picasa Web Albums Data API umožňuje: 

• Požádat o seznam uživatelových alb, fotografií, komentářů nebo popisků 
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• Upravit nebo smazat obsah existujícího prvku (album, fotografie, komentář, 

popisek) 

• Dotázat se na obsah existujícího prvku 

Zde jsou uvedeny některé vytvořené příklady s tímto API [25]: 

• Vytvoření aplikací k jednoduchému nahrávání fotografií ze zařízení, 

desktopových aplikací a jiných webových služeb.  

• Vytvoření plně funkčních mobilních klientů k prohlížení a nahrávání do 

PWA. 

• Integrace PWA s blogovacím softwarem k jednoduché prezentaci alb a 

fotografií z PWA 

• Použití PWA zároveň s digitálními fotografickými rámečky 

3.3.4 Klientské knihovny 

Google Data klientské knihovny jsou přístupné uživatelům (programátorům) 

s cílem pomoci psát klientské aplikace, které využívají Picasa Web Albums Data API. [4] 

Pro každý programovací jazyk poskytuje klientská knihovna nástroje a abstraktní 

vrstvu umožňující konstruovat dotazy a používat data z odpovědí na tyto dotazy bez 

nutnosti vytvářet HTTP požadavky nebo zpracovávat odpovědi ručně. Každá knihovna 

poskytuje třídy, které odpovídají prvkům a datovým typům, které API používá. [4] 

Existují tyto klientské knihovny [4]:  

• Java klientská knihovna – poskytuje ji Google a použita může být při 

programování v příkazovém řádku 

• .NET klientská knihovna – poskytuje ji Google a umožňuje vývoj 

desktopových, webových a mobilních aplikací 

• PHP klientská knihovna – poskytuje ji Zend jako část Zend Framework. Je 

také k dispozici jako standalone verze. 

• Python klientská knihovna – poskytuje ji Google a umožňuje vývoj aplikací 

využívající příkazový řádek, Google App Engine a webových aplikací. 
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• Objective-C klientská knihovna – umožňuje psaní nativních Cocoa aplikací 

pro Mac OS X a v dnešní době poskytuje podporu pro iPhone SDK. 

Zend Framework představuje open source, objektově orientovaný, webový 

aplikační framework implementovaný v PHP verze 5, jehož licencí je New BSD licence.  

Framework je prostředí, ve kterém je organizována a napsána další aplikace. Je 

napsán v tomtéž programovacím jazyku jako vytvářená aplikace. Jedná se o soubor 

knihoven a kódů uspořádaných tak, aby co nejvíc pokryly funkční požadavky společné pro 

různé aplikace. U webových aplikací to může být například validace přístupu, přístup 

k databázi, správa uživatelských práv. Framework má za úkol ušetřit programátorovi čas. 

[18] 

3.3.5 Úvod tvorby aplikace v PHP 

PWA používá účty Google pro autentizaci v aplikaci, a proto je nutné mít zřízen 

tento účet. Pro použití klientské knihovny PHP je nutné mít nainstalované PHP 5.14+. 

Třída Zend_Gdata_Photos  reprezentuje připojení uživatele ke službě Picasa Web 

Albums. Obecná procedura pro zaslání dotazu službě PWA použitím klientské knihovny se 

skládá z těchto kroků [8]:  

• Je nutné transformovat surová data (vytvořený vstup – například nové 

album) do objektů použitím tříd klientské knihovny.  

• Je nutné vytvořit autentizovanou instanci třídy Zend_Http_Client  použitím 

Zend_Gdata_ClientLogin  nebo Zend_Gdata_AuthSub  (viz kapitola 

3.3.6)  

• Vytvoření nové instance Zend_Gdata_Photos , které se předá autentizovaný 

klientský objekt. 

• Zavolání metody k zaslání požadavku a získání výsledku. 

 
Obr. 21 Ukázka načtení potřebných tříd Zend Framework [8] 
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Obrázek 21 ukazuje načtení potřebných tříd Zend Framework pro přístup k datům 

z Picasa Web Albums. 

3.3.6 Autentizace 

Klientská knihovna PHP může být použita k práci jak s veřejným kanálem (public 

feed), tak se soukromým (private feed). Veřejné kanály slouží jen pro čtení, ale nevyžadují 

žádnou autentizaci. Soukromé kanály vyžadují uživatelovu autentizaci k Picasa Web 

Albums serverům. Ta může být provedena pomocí ClientLogin autentizace používající 

uživatelské jméno/heslo, nebo pomocí AuthSub proxy autentizace. [8] 

ClientLogin  je typ tzv. single-user autentizace (pro jednoho uživatele) používané 

zejména v „instalovaných“ aplikacích. Instalovaná aplikace je taková aplikace, která je 

nainstalovaná na zařízení, jako je například stolní počítač nebo mobilní telefon. Po 

implementování kódu pro autentizaci, se může uživatel připojit ke svému účtu zevnitř 

aplikace. Ta kontaktuje Google s přihlašovacími daty a požadavky k přístupu ke 

specifikované službě. Jakmile Google autorizuje přístup, uživateli je povoleno vytvářet, 

číst, aktualizovat nebo mazat data. Aby autentizace nemusela probíhat při každém dotazu 

či požadavku, provede se pouze jednou a probíhá dále pomocí tzv. tokenu (řetězec znaků, 

písmen a čísel), který je platný určitou dobu a reprezentuje připojení uživatele k Google 

účtu. 

 
Obr. 22 PHP kód přihášení pomocí ClientLogin [8] 

AuthSub autentizace, též multiple-user (víceuživatelská), se používá pro webové 

aplikace, které potřebují autentizovat více uživatelů ke Google účtům. Provozovatel 

nepotřebuje přístup k e-mailové adrese a heslu uživatele, pouze jsou vyžadovány AuthSub 

tokeny. [8] 

Když uživatel poprvé navštíví webovou aplikaci, ještě není nijak autentizován. 

V tomto případě je nutné přesměrovat jej na Google, aby se přihlásil, a pak teprve může 
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přistoupit ke svým fotografiím. Klientská knihovna PHP poskytuje funkci, která umožňuje 

generovat tuto URL. [8] 

 
Obr. 23 Ukázka kódu AuthSub autentizace [8] 

Poté co se uživatel autentizuje, je přesměrován na adresu uvedenou v proměnné 

$next . Obvykle se jedná o domovskou adresu webové aplikace, spolu s tokenem na jedno 

použití. [8] 

Kvůli bezpečnosti je tento token single-use (na jedno použití), a proto je nutné 

přeměnit jej na session token (relační token), jak je ukázáno v obrázku 24. [8] 

 
Obr. 24 Ukázka kódu pro vytvoření session tokenu [8] 
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Obr. 25 Schéma průběhu autentizace AuthSub [8] 

Jakmile jsou procesy zajišťující bezpečnost a důvěryhodnost komunikace 

provedeny, je vytvořen objekt $gp , který bude použit pro každý autentizovaný požadavek. 

3.3.7 Práce s alby 

Alba jsou způsob jakým Picasa Web Albums seskupuje fotografie do užitečných 

souborů. Tato alba mohou být veřejná, soukromá nebo s neuvedeným statusem, a mají své 

vlastnosti jako je geografická poloha, popis nebo datum. [8] 

Není nutná uživatelova autentizace pro přístup k veřejným albům, ale je nutná pro 

vytváření, aktualizování nebo mazání obsahu. [8] 

Požadavek na seznam alb  

Použitím Zend_Gdata_Photos::getUserFeed  metody je možné získat seznam 

alb. Alba mohou být zobrazena textovým popisem i obrázkem s náhledem. [8] 

 
Obr. 26 Ukázka cyklu pro získání seznamu alb [8] 

Vložení, modifikace a smazání alba 

Pomocí API mohou být alba také vytvořena. K novému albu je možné také 

připojit informaci o lokaci alba metodou setGeoRssWhere. 

 
Obr. 27 Ukázka vytvoření nového alba [8] 
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Jakmile je načteno album jako vstup, může být jednoduše modifikováno použitím 

funkce save() . [8] 

 
Obr. 28 Ukázka modifikace vlastností alba 

Načtené vstupy také mohou být smazány pomocí funkce 

AlbumEntry::delete .[8] 

 
Obr. 29 Příkaz pro smazání vstupu [8] 

3.3.8 Práce s fotografiemi 

Také pro nahrávání, modifikaci nebo mazání fotografií je nutná autentizace 

pomocí jedné z výše uvedených metod. 

Požadavek na seznam fotografií 

Existuje několik různých způsobů, jak získat fotografie z PWA. Nejběžnější 

způsob je načtení všech fotografií v albu. Nicméně existuje také možnost načtení 

nejnovějších fotografií uživatele nebo vyhledání fotografií ve veřejných albech jiných 

uživatelů. [8] 

Nejjednodušším způsobem je zobrazit všechny fotografie uživatele patřící do 

určitého alba. V příkladu je uveden název alba sample.albumname a také je zobrazen 

název fotografie. Možností, stejně jako u alb, je zobrazení náhledu fotografie. 

 
Obr. 30 Ukázka zobrazení všech fotografií alba [8] 
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Přístup k informacím o fotografii 

V předchozím případě byl zobrazován pouze název fotografie. Existuje však 

spousta jiných informací o fotografii, které mohou být načítány, jako je například 

informace Exif, adresa náhledu, ID alba, do kterého fotografie patří, popis a komentáře 

k fotografii, nebo například souřadnice. Více v [8]. 

Vložení nové fotografie 

Pomocí metody insertPhotoEntry  objektu Zend_Gdata_Photos  je možné 

nahrávat fotografie do Picasa Web Albums. Takovémuto příkazu musí být samozřejmě 

definováno několik parametrů. Především se jedná o jméno uživatele (uživatelského účtu) 

jako vlastníka alba, id alba, do kterého se má fotografie nahrát, cesta k souboru na disku, 

který má být nahrán. Dále se může jednat o název fotografie, popisek, tagy, geografická 

lokace. [8] 

 
Obr. 31 Ukázka vložení informace o geografické poloze k fotografii [8] 

3.3.9 Práce s tagy a komentá ři 

Tagy představují pohodlný způsob jak popsat a organizovat fotografie. Přiřazením 

popisných řetězců fotografiím se stává vyhledávání ve velkém množství fotografií 

jednodušší.  API umožňuje získat a zobrazit tagy vztažené k uživateli, k určitému albu, 

nebo jsou spojeny s konkrétní fotografií. 

Jednotlivé tagy je také možné vyhledávat a tím zobrazit pouze příslušné 

fotografie. K dalším funkcím patří vkládání tagů (obr. 32 na další stránce) a jejich mazání. 
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Obr. 32 Ukázka vkládání nového tagu fotografii [8] 

Vedle tagů se objevují také komentáře. Ty představují krátké úryvky textu 

připojené k fotografiím uživatelů Picasa Web Albums. [8] 

Dají se vkládat, mazat, zobrazovat. Uživatel si může nechat zobrazit například 10 

nejaktuálnějších komentářů ke všem fotografiím nebo všechny komentáře u konkrétní 

fotografie (viz obr. 33).  

 
Obr. 33 Zobrazení všech komentářů fotografie [8] 
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4 Webová aplikace 
Mým dílčím úkolem bylo vytvořit webovou aplikaci pro správu fotografií 

s možností zobrazení fotografie do Google Maps. Proto bylo nutné vytvořit mashup dvou 

API – Picasa Web Albums Data API a Google Maps API a přijít na způsob jak tyto dvě 

API spojit za účelem zobrazování fotografií z Picasa Web Albums do Google Maps.  

Pomocí výše uvedených nástrojů a technologií jsem vytvořil tuto webovou aplikaci a 

uvádím popis jejího fungování a možnosti práce s ní. 

4.1 Úvod 

Webová aplikace je umístěna na internetu na adrese http://picasa.cefo.cz. Základní 

strukturu tvoří kostra klasické webové stránky napsána pomocí jazyka HTML. Většina 

aplikace je pak psána pomocí jazyka PHP, který je velmi důmyslným nástrojem pro tvorbu 

mashupů a webových stránek celkově. V tomto jazyce je také poskytována klientská 

knihovna pro Picasa Web Albums Data API, takže jeho využití není pouze ve tvorbě 

struktury stránek. Pomocí programovacího jazyka JavaScript je do aplikace 

implementována mapa spolu s jejími funkcemi a integrované funkce, které slouží ke 

komunikaci mapy a HTML formulářů. Kaskádové styly pak slouží k formátování vzhledu 

stránek.  

Někteří uživatelé používající prohlížeč Internet Explorer mohou pocítit jisté 

potíže při zobrazování grafiky, protože aplikace je optimalizována pro prohlížeč Mozilla 

Firefox a rozlišení monitoru 1280x1024 a vyšší.  

Aplikace neslouží jako plnohodnotná náhrada služby Picasa Web Albums, ale 

jako její alternativa a jako příklad použití PicasaWeb Albums Data API a Google Maps 

API v praxi. 

4.2 Přehled funkcí 

Vytvořená aplikace zvládá tyto úlohy: 

• Přihlášení na Google účet 

• Prohlížení alb uživatele 
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• Prohlížení fotografií 

• Prohlížení fotografií na mapě 

• Zobrazování velkých náhledů fotografií 

• Vytváření alb 

• Mazání alb 

• Vkládání nových fotografií včetně přiřazení souřadnic z mapy 

4.3 Vlastnosti a podmínky 

Jak již bylo uvedeno výše, je doporučeno zobrazovat aplikace v prostředí Mozilla 

Firefox, přičemž rozlišení monitoru by mělo být nejméně 1280 px na širší straně.  

Aplikace je v souladu s podmínkami vycházejících z licenčních podmínek Google 

Maps API a Picasa Web Albums Data API. Neslouží ke komerčním účelům, neobsahuje 

žádné reklamy a je poskytována zcela zdarma.  

Nutnou podmínkou je, aby uživatel již vlastnil aktivní Google účet. 

4.4 Popis 

4.4.1 Přihlašování 

Při prvním přístupu na stránky aplikace se uživateli objeví odkaz vyzývající 

k jeho přihlášení. To probíhá podle následujícího schématu: 

 
Obr. 34 Schéma procesu přihlášení 

Tato aplikace využívá víceuživatelské přihlašování typu AuthSub. 

Není-li návštěvník přihlášen, je k tomu vybídnut. Objeví se zde tlačítko „Login“ a 

po kliknutí na něj proběhne přesměrování na Google. Tam je uživatel vyzván k zadání 

svého e-mailu a hesla. Po přihlášení se objeví stránka s URL webové aplikace, kde má 
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uživatel na výběr, jestli umožní aplikaci přístup k jeho datům z účtu nebo ne. Pakliže 

přístup povolí, odkaz jej přesměruje zpátky na stránky webové aplikace. 

Je zaručeno bezpečí uživatelova přihlašovacího e-mailu a hesla, protože 

manipulace s nimi vůbec neprobíhá. Veškerá komunikace je řízena právě vytvořeným 

tokenem.  

Po návratu do aplikace uživatel uvidí úvodní stránku, kde se v horní části nachází 

menu a tlačítko pro odhlášení, níže přehled jeho alb, nalevo pak krátký popis aplikace, 

mapové okno uprostřed a formuláře pro vložení nového alba napravo (viz obr. 35).  

 
Obr. 35 Úvodní stránka aplikace 

4.4.2 Zobrazení fotografií z alba 

Po úspěšném přihlášení uživatele se vytvořil objekt $gp , s jehož pomocí probíhají 

veškeré dotazy směřované ke službě Picasa Web Albums.  

Aplikace nepracuje s žádnou svou interní databází, veškerá data (fotografie, alba, 

popisky) jsou umístěna v databázích služby Picasa Web Albums. Aplikace se proto může 

místy jevit jako pomalá, protože přes komunikační kanál musí často pronést mnoho dat.  
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Proces zobrazení všech fotografií daného alba probíhá následovně: 

 
Obr. 36 Schéma procesu zobrazení fotografií 

Kliknutím myši na náhled alba se zobrazí v levém sloupci aplikace všechny 

fotografie tohoto alba. Skrývá se však za tím řada operací. Hypertextový odkaz v náhledu 

alba přesměruje na soubor se skriptem pro zobrazení fotografií a zároveň předá ID toho 

konkrétního alba tomuto skriptu. Díky tomuto ID skript ví, které fotografie albu patří a 

může je tedy zobrazit. Aby se ukázaly všechny fotografie v albu, použije se cyklus typu 

foreach. V něm se u každé fotografie získá a zobrazí její náhled. Jestliže již nejsou 

nalezeny další fotografie, cyklus skončí.  

4.4.3 Zobrazení velkého náhledu fotografie 

Uživateli je také umožněno podívat se na větší náhled fotografie, a to po kliknutí 

na její zmenšeninu v přehledu fotografií alba. API však omezuje velikost nejdelší strany 

obrázku na 800px. Plnou velikost je možné zobrazit pouze ve službě Picasa Web Albums. 

Proces zobrazení velkého náhledu fotografie probíhá podle tohoto schématu: 

 
Obr. 37 Schéma procesu zobrazení velkého náhledu 

Poté co uživatel klikne na malý náhled, předá se vykonávacímu skriptu získaná 

URL adresa (adresa uložení fotografie v PWA) a připojí se k ní parametr „imgmax=800“, 

který zajistí, že nejdelší strana fotografie bude maximálně 800px dlouhá. Pokud by tento 

parametr chyběl, fotografie s delší stranou než 800px by se nezobrazily. Tento parametr 

vyplývá z omezení PicasaWeb Albums Data API.  
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4.4.4 Vytvo ření alba 

Aplikace také dovoluje vytvářet nová alba. K tomu stačí zadat název alba a jeho 

popis, například kde bylo pořízeno a co jej charakterizuje. Nové album je pak vytvořeno 

jako veřejné, na což je uživatel v aplikaci upozorněn. Pokud by byla viditelnost alba 

nastavena jako „neuvedeno“ nebo jako soukromé, odpadla by možnost zobrazit fotografie 

alba do mapy aplikace. 

4.4.5 Nahrání fotografie 

Otevře-li uživatel některé ze svých alb, objeví se na pravé straně aplikace 

formuláře pro vložení nové fotografie do patřičného alba, ve kterém se nachází. PWA 

dovoluje nahrát tyto typy souborů: 

• Image/bmp 
• Image/gif 
• Image/jpeg 
• Image/png 

Maximální povolená velikost souboru je 20 MB. 

Uživatel vybere soubor na svém disku či jiném médiu, který si přeje nahrát. Poté 

tomuto obrázku zvolí jeho titulek. Volitelnou součástí je možnost přidat zeměpisné 

souřadnice k právě nahrávané fotografii. Aby si uživatel nemusel pamatovat souřadnice 

místa, kde fotografii pořídil, nebo nepohodlně vyhledávat souřadnice pro Google Maps na 

internetu, existuje pro něj jednoduchá možnost získat tyto souřadnice přímo z mapy 

v aplikaci. Po kliknutí do mapy se totiž získají souřadnice místa a ihned se automaticky 

převedou do HTML formulářů pro zeměpisnou šířku a délku. Nakonec jen stačí patřičným 

tlačítkem potvrdit všechny údaje a fotografie se nahraje do daného alba.  

4.4.6 Zobrazení fotografií v map ě 

Nejdůležitější součásti této webové aplikace je možnost zobrazit fotografie 

disponující údaji o své poloze do mapy. Zobrazeny v mapě mohou být fotografie pouze 

z veřejného alba. Pro ty se totiž generuje KML soubor a k němu přistupující adresa. 

V KML souboru jsou uvedeny údaje o lokaci fotografií spolu s názvem souboru fotografie, 

datem pořízení a počtem poznámek u fotografie.  
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Zobrazení fotografií alba do mapy se řídí tímto schématem: 

 
Obr. 38 Schéma procesu zakomponování fotografií do mapy 

V rámci vytvořeného objektu $gp , který umožňuje vytvářet dotazy na službu 

PWA, je jednoduché získat uživatelské jméno právě přihlášeného návštěvníka. Po vstupu 

do konkrétního alba je taky možné získat ID tohoto alba a tyto dva údaje uložit do 

proměnných a následně zakomponovat do adresy přistupující ke KML souboru, která 

vypadá obecně takto: 

http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/JMENO_UZIVATELE/albumid/I

D_ALBA?alt=kml&kind=photo&hl=cs 

Do příslušných částí adresy se jen vypíše obsah zmíněných proměnných a adresa 

je kompletní. Následně se vytvoří objekt typu GGeoXml v konstruktoru s touto adresou, 

který se poté přidá do mapy jako překryv. 

 
Obr. 39 Ukázka zobrazení fotografií alba v mapě 

Na fotografii v mapě se také dá kliknout. Objeví se okno s větším náhledem a 

některými údaji o fotografii, jako jsou třeba název souboru, datum pořízení a počet 

poznámek k fotografii. Nachází se zde také odkaz na zobrazení fotografie v PWA. 
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Obr. 40 Ukázka zobrazení náhledu po kliknutí na fotografii v mapě 

4.4.7 Odhlášení 

Pokud uživatel chce skončit svou práci na stránkách aplikace a opustit je, vpravo 

nahoře nalezne tlačítko pro odhlášení. Nejedná se o klasické odhlášení, které je známé 

například z e-mailových schránek, ale spíš o „zahození“ tokenu, který celou dobu 

reprezentoval přihlášeného uživatele. Proto je nutné odhlásit se přímo z účtu Google, na 

což je návštěvník upozorněn. Neučiní-li tak, mohou být jeho citlivá data zneužita, zejména 

pokud se nacházel u veřejného počítače. Po kliknutí na tlačítko odhlášení se stránka 

přesměruje na web Google, odkud se uživatel pohodlně může odhlásit. 

Zhodnocení výsledk ů 
Vytvoření této webové aplikace poukázalo na obrovský potenciál spojení Picasa 

Web Albums API a Google Maps API. Vytvářet se dají samozřejmě i jiné aplikace, které 

například mohou sloužit jako sofistikovaný prostředek pro prezentaci fotografií ze 

zahraničí. Také samostatně použité Google Maps API může sloužit jako mocný nástroj pro 

řešení a vizualizaci mnohých GIS úloh. Po přečtení popisu tohoto API jistě čtenáře napadá 

hned několik oblastí využití.  
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Závěr 
V této bakalářské práci se pomocí zvolených nástrojů podařilo splnit zadané 

úkoly. Byla vytvořena webová aplikace správy fotografií s využitím dvou Google API, a 

sice Picasa Web Albums Data API a Google Maps API, která byla umístěna na adresu 

http://picasa.cefo.cz. API použitá k její tvorbě jsou také v textové části práce popsána. 

Webová aplikace je závislá na službě Picasa Web Albums a jejich databázích, ve 

kterých jsou uložena veškerá uživatelova alba, fotografie či popisky. Z tohoto důvodu 

nevyužívá své interní databáze, a proto je nutné mít založen Google účet. 

Aplikace by měla sloužit jako nástroj pro správu alb a fotografií s možností 

lokalizace těchto fotografií do mapy. Určena je komukoliv znalému prostředí Picasa Web 

Albums. Slouží také jako příklad využití Google API a jejich kombinace. 
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