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Abstrakt

Práce se zabývá návrhem a vývojem ná-
stroje pro zobrazení interaktivních plánů
hlavní budovy Fakulty elektrotechnické
v Dejvicích. Tento nástroj je koncipován
jako webová aplikace, která by měla být
také použitelná pro dotykové informační
panely. Účelem aplikace je poskytnout uži-
vatelům řešení pro lepší orientaci a fa-
kultě nástroj pro zobrazování aktuálních
informací o umístění objektů v prostorách
školy. Úvodem jsou zpracovány obecné
technické požadavky na systém. Vzhledem
k těmto požadavkům jsou dále analyzo-
vány dostupné komerční nástroje a vy-
pracován návrh řešení. Implementovaný
systém je v závěru zhodnocen na základě
uživatelského testování a zpětné vazby.

Klíčová slova: Interaktivní plán, mapa
školy, single-page aplikace, Node.js,
React

Vedoucí: Ing. Jiří Fryč

Abstract

The aim of this bachelor thesis is to create
a tool for presenting interactive floorplans
of the main building of Faculty of Elec-
trical Engineering in Dejvice. This tool
is to be implemented as a web applica-
tion, which should be able to provide a
better and up-to-date navigating solution
than those currently avaliable. The paper
starts off with an analysis of general sys-
tem requirements and provided commer-
cial tools. After this analysis we elaborate
on designing our solution and describe it’s
implementation. Evaluation of the appli-
cation is based on user testing and their
feedback.

Keywords: Interactive floorplan, school
map, single-page application, Node.js,
React

Title translation: Tool for presenting
interactive floor plans of CTU FEE
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........................................... Terminologie

Terminologie

. POI - Point of Interest
Specifický bod nebo lokace, která může být shledána jako žádoucí z po-
hledu uživatele.. API - Application Programming Interface
Softwarové rozhraní umožňující dvěma různým aplikacím, či logickým
celkům spolu komunikovat.. IoT - Internet of Things
Koncept propojení fyzických elektrických zařízení, která si vzájemně
vyměńují data prostřednictvím internetu.. IPS - Indoor Positioning System
Síť zařízení používaná pro zjišťování polohy v místech, kde nejsou použi-
telné satelitové technologie jako např. GPS.. SaaS - Software as a Service
Druh poskytování softwarových služeb, které jsou umístěné v cloudové
infrastruktuře a uživatel je využívá prostřednictvím internetového připo-
jení.. BLE - Bluetooth Low Energy
IPS, který používá takzvané BLE majáky, které vysílají signál, díky
kterému zařízení uvnitř budovy vypočítají svou aktuální polohu.. SDK - Software Development Kit
Sada vývojářských nástrojů sloužící k usnadnění vývoje softwarových
aplikací.. CMS - Content Management System
Software pro správu digitálního obsahu, například dokumentů, záznamů. . .. DOM - Document Object Model
Programovací rozhraní pro dokumenty HTML a XML, které definuje
jejich logickou strukturu a umožňuje manipulaci s elementy dokumentu.. HTTP - Hypertext Transfer Protocol
Internetový protokol pro výměnu hypertextových dokumentů.. JSON - JavaScript Object Notation
Rozšířený, dobře čitelný formát pro výměnu datových objektů.
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........................................... Terminologie

. ACID - Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
Standard udávající vlastnosti, které zajišťují spolehlivost vykonání data-
bázových transakcí..KOS - Komponenta studium
Studijní informační systém evidující veškeré informace o studiu.. TZS - Transakčí zúčtovací systém
Systém určen pro bezhotovostní platby zaměstnanců, studentů a hostů
za služby a zboží v rámci ČVUT.. Single-page aplikace
Jedná se o webové stránky, které mění svůj obsah dynamicky, namísto
přesměrování a načítání dalších dokumentů..Open-source
Označení produktů či služeb, které jsou legálně volně dostupné, uživatel
může manipulvat s jejich zdrojovým kódem a využívat je ke komerčním
účelům.. Interpreter
Program vykonávající operace zapasané v programovacím jazyce.. RSQL
Jazyk vytvořený pro parametrizované filtrování záznamů v RESTful
rozhraních.. Toolchain
Soubor programovacích nástrojů vykonávající komplexnějíší úkony po-
třebné k vývoji software..Minifikace
Proces odstraňování nadbytečných znaků ze zdrojového kódu se zachová-
ním jeho původní funkcionality.
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Kapitola 1

Úvod

Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zobrazování interaktiv-
ních plánů budov Fakulty elektrotechnické v Dejvicích. Smyslem této aplikace
je především usnadnění orientace a jednodušší vyhledávání místností, objektů
a osob v rámci budov školy.

V době tvorby této práce se podobná aplikace ve škole nevyužívá. V budově
školy slouží k orientaci mapa ve vestibulu a orientační tabule vyvěšené při
schodištích v každém patře. Dále na webových stránkách fakulty [1] jsou
k dispozici půdorysy budov s vyznačenými učebnami a místnostmi služeb.
Učebny se dají také dohledat pomocí portálu FELSight [2], který poskytuje
slovní popis umístění tříd spolu se zmíněnými půdorysy a možností zobrazení
budov na mapě Google Maps.

Výsledná aplikace bude volně přístupná na webu a použitelná pro doty-
kové panely, které budou umístěny ve vestibulu školy. Tato práce se věnuje
pouze softwarovému vývoji. Implementace je rozdělena na serverovou a kli-
entskou část systému. Serverová část slouží k poskytování dat a část klientská
představuje grafické rozhraní zprostředkované webovými prohlížeči.
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Kapitola 2

Analýza

Úvodem práce jsou definovány podklady, od kterých se bude odvíjet návrh
řešení. V první řadě se jedná o požadavky a případy užití aplikace. Dále jsou
analyzovány již dostupné nástroje pro výrobu interaktivních map a existující
mapy na jiných univerzitách.

2.1 Požadavky fakulty

Jedná se o systémové požadavky fakulty na výslednou aplikaci, které jsou
rozděleny na funkční, nefunkční a „nice to have“. Tyto požadavky nebyly
nijak pozměněny.

Funkční

Funkční požadavky udávají to, co systém „dělá“, neboli specifikují chování a
funkce, které systém musí umět provést.

. Zobrazení mapy
Systém bude umožňovat zobrazení mapy.

4



.......................................2.1. Požadavky fakulty

. Zobrazení místností na mapě
Systém bude umožňovat zobrazení přednáškových sálů, místností urče-
ných pro cvičení, laboratoří, atd. . .. Zobrazení speciálních místností na mapě
Systém bude umožňovat zobrazení speciálních místností jako toalety,
bufet, atd. . .. Zobrazení POI
Systém bude umožňovat zobrazení automatů na jídlo a kávu, atd. . .. Zobrazení a označení schodů, výtahů a páternosterů na mapě.
Systém bude umožňovat rozlišení výtahů od páternosterů, po nakliknutí
by se měla zobrazit tlačítka s patry do kterých vedou a umožnit přepnutí.
Některé výtahy a páternostery nekončí ve stejném patře co schodiště.. „Co to je“
Systém bude umožňovat zobrazení informací o objektu po kliknutí na
objekt na mapě..Přepínání mezi patry
Systém bude umožňovat přepínání mezi patry..Vyhledávání místností
Systém bude umožňovat vyhledávání místností.

Nefunkční

Nefunkční požadavky obecně popisují standardy a kritéria, kterých se im-
plementace musí držet a na základě kterých se vlastnosti systému mohou
hodnotit. Jednoduše řečeno udávají, jaký systém „je“.

. Interaktivní rozhraní
Systém bude posytovat interaktivní rozhraní..Použitelné na dotykových tabulích
Systém bude poskytovat takové rozhraní, které bude použitelné na doty-
kových tabulích.. Funkční offline
Aplikace na dotykových tabulích bude k dispozici i bez připojení k
internetu.

5



......................................... 2.2. Případy užití

Nice to have

Jako „nice to have“ se zpravidla označují takové požadavky, které nejsou pro
systém nezbytné, ale mohou pozvednout výslednou kvalitu a uživatelskou
spokojenost.

. Zobrazení cesty mezi dvěma body na mapě
Systém bude umožňovat zobrazení cesty mezi libovolnými objekty.. Zobrazení ostatních místností na mapě
Systém bude umožňovat zobrazení kanceláří, technických místností,
atd. . ..Přiblížení a oddálení mapy
Systém bude umožňovat přiblížení a oddálení mapy..Vyhledávání zaměstnanců fakulty
Systém bude umožňovat vyhledávání zaměstnanců, respektive místností
ve které sídlí.

2.2 Případy užití

Případy užití slouží k bližšímu upřesnění systémových požadavků a popisují
funkcionalitu systému z pohledu uživatele. Případ se uvádí jako posloupnost
aktivit vedoucích k určitému cíli, kde aktivitami chápeme interakce mezi
aktérem a systémem. V našem případě je jedná pouze o jednoho aktéra,
uživatele.

. Zobrazení POI
Uživatel klikne na kategorii z nabídky kategorií v postranním panelu a
zobrazí se seznam příslušících objektů. Po kliknutí na název objektu se
mapa přesměruje na příslušné patro a zobrazí se okno s ukazatelem na
objekt. Pokud je na začátku akce mapa přiblížená, oddálí se na výchozí
úroveň.. Zobrazení vlastností cest mezi patry
Uživatel klikne na ikonu schodů, páternosteru nebo výtahu vykreslenou
na mapě. Po kliknutí se objeví tlačítka označená čísly pater, do kterých

6



......................................... 2.2. Případy užití

příslušné zařízení vede. Po stisknutí těchto tlačítek se mapa přepne do
daného patra..Přepínání mezi patry
Po kliknutí na tlačítko s číslem patra, nebo posunutí pickeru lišty ovlá-
dající zobrazení patra se mapa přepne na dané patro.. Zobrazení podrobností o objektu
Po kliknutí do oblasti vykresleného objektu se objeví okno s příslušnými
informacemi o něm..Vyhledávání objektů
Uživatel zadá dotaz do vyhledávacího okénka a stiskne ikonu pro vyhle-
dávání. V případě validního dotazu se mapa přepne do příslušného patra
a zobrazí okénko s informacemi o daném objektu. V opačnm případě
se zobrazí chybová zpráva. (Pozn.: Objektem zde chápeme místnosti a
osoby.).Přepnutí jazyka
Uživatel klikne na tlačítko které přepíná mezi anglickým a českým jazy-
kem, aplikace se poté načte v daném provedení..Navrácení do původního stavu
Uživatel klikne na tlačítko navrácení do původního stavu, aplikace se
přepne na přízemí a jakákoli zobrazená okna, nabídky či cesty se schovají.. Zobrazení cesty mezi objekty
Uživatel zobrazí informace o příslušném objektu a klikne na tlačítko pro
hledání trasy. Na obrazovce se objeví okénko s políčky start a cíl, kde
cílem je již zvolen daný objekt. Uživatel vyhledáním, nebo kliknutím na
mapě zvolí začátek trasy a klikne tlačítko „hledat“. Na mapě se buď
vykreslí cesta, nebo objeví hláška o neúspěchu hledání.

Shrnutí

Většina případů užití vychází ze systémových požadavků, přičemž některé
byly přidány navíc z vlastní iniciativy. Uvedené požadavky jsou ty, které byly
zadány fakultou a od systému je vyžadováno, aby jim vyhovoval.
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................................... 2.3. Stávající komerční nástroje

2.3 Stávající komerční nástroje

V současné době existuje řada komerčně dostupných řešení a aplikací pro
tvorbu interaktivních plánů libovolných budov a zařízení. V následující kapi-
tole jsou uvedena poskytovaná řešení přímo pro univerzitní účely.

MazeMap

MazeMap [3] je služba poskytující interaktivní mapy vytvořené pro velké
stavební komplexy. Mezi její uživatele se řadí i například instituce jako
Cambridge nebo University of Melbourne. V základu lze vyhledávat místnosti
a sdílet lokace pomocí odkazů či QR kódů.

Plány budov se tvoří pomocí strojového učení z technických nákresů doda-
ných zákazníkem a jsou poskytovány veřejně jako webové služby, případně
ve formě nativní aplikace pro systémy iOS a Android. Firma poskytuje také
privátní mapy s omezeným přístupem. K vytvořenému plánu lze pak připojit
add-on funkcionality, jako například hledání cest, které poskytuje možnost
tras s bezbariérovým přístupem, itinerář bodů cesty, vzdálenost a časový
odhad. V nabídce se uvádí i rozšíření pro indoor lokátor například pomocí
WiFi triangulace, integrovaný s hledáním cest. Mapy se dají také exportovat
v PDF, PNG, či SVG formátu.

Firma poskytuje sadu vývojářských nástrojů pro snadnou integraci a při-
způsobení map dle zákazníkových případů užití, v norské NTNU se například
mapa MazeMap používá jako info panel ve vstupní hale k vyhledávání jak
místností, tak i osob. Od srpna 2017 je pro vývojáře na webových strán-
kách veřejně přístupné JavaScript API 2.0 [4] s rozsáhlou dokumentací, které
poskytuje i platformu pro IoT zařízení.

mapwize

Mapwize [5] je další nástroj pro mapování univerzitních kampusů. Stejně
jako MazeMap poskytuje platformu, která zákazníkovi poskytuje snadnou
integraci a vysokou úroveň přizpůsobení. Narozdíl od MazeMap poskytuje
mapwize své studio, ve kterém si vytvoří plány budov sám zákazník.
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Součástí řešení je vyhledávácí systém a plánovač tras. Vyhledávat lze ja-
kýkoli POI definovaný uživatelem. Stejně jako u MazeMap jsou indoor data
importována do volně dostupné světové mapy, ale přístup je dále regulován
podle uživatelských rolí. Mapwize studio zpracovává technické nákresy ve
formátu Autocad nebo GeoJSON, nad které se dále doplňují informace o loka-
cích a další funkcionalita, jako například bezbariérový přístup, průchodnost,
spojovací body, nebo indoor pozicování, které je dostupné jako open-source
framework [6] fungující nad několika IPS.

Mapwize je v jádru otevřená platforma a vývojářům poskytuje vysoce
přizpůsobitelnou mapovací komponentu spolu s programovatelným API a
SDK pro iOS, Android a JavaScript. API a SDK jsou volně přístupné na
serveru GitHub [7].

MapsIndoors

MapsIndoors [8] je služba od firmy mapspeople která poskytuje univerzitám
interaktivní plány vyvíjené nad Google Maps. Systém je poskytován na modelu
SaaS a pro ovládání obsahu map slouží MapsIndoors CMS a k integraci jsou
k dispozici Data API a několik SDK pro Android, JavaScript a iOS [9].

Pro vytvoření plánů je třeba dodat technické nákresy budov a POI si pak
zákazník navrhne dle libosti pomocí CMS. Přístup k CMS je rozdělen do
různých rolí s různými oprávněními ke změně obsahu. K POI lze přidávat
popisy a provázat s osobami, informace je pak možné aktualizovat manuálně,
nebo automatizovanými bulk-updaty. Kromě klasických správních funkcí jako
barev nebo vlastních ikon lze v CMS také nastavit, v jakém časovém intervalu
se POI zobrazují.

Indoor navigace funguje použitím WiFi triangulace, BLE, nebo lokace po-
mocí magnetického pole Země. Uživatelské rozhraní je stejné jako u klasických
Google Maps spolu s přidaným text-based vyhledáváním, offline routingem,
specifikovaným filtrováním apod.

Indoor mapping od společnosti SPREO

Další nástroj pro interaktivní indoor mapování je od společnosti SPREO [10],
která uvádí možnost vizualzace jakýchkoli dat. Služba pracuje s technickými
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nákresy, které uživatel upravuje skrze webový CMS, ty jsou pak vestavěné
do Google Maps. Kromě vlastních POI lze zobrazovat události a rozvrhy
předmětů, to však pouze v případě integrace se systémem Ellucian, který
škola nepoužívá. Cesty se upravují jako samostatná datová vrstva, spolu s
přístupovými body a body přechodu mezi patry. Pro účely hledání tras se nad
těmito daty využívají grafové algoritmy pro hledání nejkratších cest. CMS
dále umožňuje vytváření tzv. polygonálních zón, což jsou geo-fence funkční
prvky sloužící k organizaci místností, detekci obsazení apod. Systém dále
poskytuje indoor lokaci pomocí BLE.

Jedná se o cloudovou službu a uživatelské rozhraní je možné kromě webo-
vých stránek v podobě mobilních aplikací, aplikacích třetí strany, nebo ve
formě kiosk panelu. SPREO poskytuje developerské API a pro mobilní apli-
kace SDK pro iOS, ANDROID a SAMARIN.

Shrnutí

Pro analýzu byly vybrány takové nástroje, které splňovaly co nejvíce poža-
davků a/nebo poskytovaly přizpůsobitelné platformy. Nevýhodou poskyto-
vaných systémů je to, že se jedná o poměrně velké balíčky služeb, jejichž
velká část neodpovídá zadaným požadavkům. Nejvíce požadavkům vyho-
vuje poslední služba indoor mapping od společnosti SPREO, nesplňuje však
nefunkční požadavek na offline dostupnost systému. Ten ostatně nesplňuje
žádné z vybraných řešení, jelikož se zpravidla jedná o webové služby.

Obrázek 2.1: Graf pokrytí požadavků komerčními nástroji podle typu požadavků
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Nástroj F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
MazeMap + + + - - + + +
mapwize + + + + - - + +
MapsIndoors + + + + - + + +
SPREO + + + + - + + +

Tabulka 2.1: Porovnání nástrojů v rámci funkčních požadavků

Nástroj NF1 NF2 NF3 NH1 NH2 NH3 NH4
MazeMap + + - + + + -
mapwize + - - + - + +
MapsIndoors + - - + - + +
SPREO + + - + + + +

Tabulka 2.2: Porovnání nástrojů v rámci nefunkčních a nice-to-have požadavků

2.4 Implementace interaktivních map na jiných
univerzitách

Při hlednání nástrojů byly vzaty v potaz již existující řešení na jiných uni-
verzitách a je na místě ukázat si průřez toho, jak tyto aplikace vypadají a
případně uvést některé jejich zajímavé vlastnosti.

Obrázek 2.2: Mapa munimap Masarykovy univerzity

Podobné nástroje pro zobrazování plánků budov nejsou v rámci tuzemských
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škol příliš rozšířené, nicméně za zmínku stojí munimap [11] Masarykovy
univerzity. Ta zobrazuje všechny univerzitní budovy a jejich plány, v těch jsou
vyznačena čísla a typy místností, výtahy, schody, vchody a informace. Budovy
jsou zasazeny v globálních mapách OpenSreetMap [12]. Interaktivní mapy
používají také například ČZU, UTB, či Univerzita Palackého v Olomouci, ale
jedná se spíše o rozmístění budov v Google mapách.

Typický interaktivní plán u zahraničních univerzit obsahuje vyhledávací
políčko a postranní menu s kategoriemi objektů. Aplikace zpravidla umožňuje
vyhledávání POI, které po kliknutí přesměrují na příslušnou webovou stránku
s informacemi, nebo zobrazí nabídku možných akcí. U většiny případů se
jedná například o sdílení URL s vyznačenou lokací na mapě, či vyhledání
trasy. Zobrazení funkčních prvků se zpravidla ovládá zvolením příslušných
kategorií v postranním menu. Kupříkladu University of Montana [13] uvádí
velmi obsáhlou škálu kategorií, například bezpečnost, která zobrazuje umístění
defibrilátorů a tísňové telefony. Mezi další kategorie patrí dále přístupnost,
pokrytí wifi, nebo dokonce druhy dřevin rostoucí na kampusu. University of
Manchester [14] dále udává například kategorii „PC clusters“, která ukazuje
všechny přístupné počítačové učebny. Ve většině případů se také jedná o plány
vystavěné nad globálními mapami.

Obrázek 2.3: Mapa na webu University of Montana
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Kapitola 3

Návrh řešení

V následující kapitole je popsán návrh řešení na základě poznatků z předešlé
analýzy. V rámci návrhu popisujeme funkční prvky a vzhled uživatelského
rozhraní aplikace. Dále pak princip vyhledávání cest, výběr vyhledávacího
algoritmu a na závěr vývojářské technologie použité k samotné implementaci
systému.

3.1 Funkční prvky

Ideální uživatelské rozhraní aplikace je navrženo tak, aby bylo přímočaré,
snadno pochopitelné a uživatele zbytečně neomezovalo a nerozptylovalo.
Hlavně a především nechává uživatele vykonat jeho záměr, a to co nej-
jednodušeji. V našem případě uvažujeme, že aplikaci budou využívat zejména
noví studenti nebo návštěvníci, kteří se ještě dostatečně neorientují jak v
prostorách faulty, tak ve značení objektů a rozmístění částí budov. Design
by měl proto pomáhat se snadno zorientovat bez předchozích znalostí těchto
konvencí.

Prohlížení webových stránek v dnešní době probíhá ve většině případů v
mobilních zařízeních [15] a tento trend se v brzké době s velkou pravděpodob-
ností nezmění. Proto je důležité navrhnout responzivní rozhraní, ve kterém
se rozložení prvků přizpůsobuje velikosti displeje. Tím se lehce pozmění i
některé funkcionality. Implementovány jsou varianty pro mobilní zařízení a
desktop.
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Vyhledávání a ovládání mapy

Je možné usuzovat, že nejběžnější situace, kdy bude uživatel aplikaci využívat,
je během cest do hodin krátce před jejich začátkem. Je pro něj tedy důležité,
aby se daly objekty snadno a rychle dohledat a zobrazené informace byly
relevantní a srozumitelné. Tedy například pokud uživatel vyhledá místnost,
pak by mělo být jasně vyzačeno kde se místnost nachází, v jaké budově a v
jakém patře.

Obrázek 3.1: Výsledek vyhledávání třídy T2:C3-54

Pro snadnější zadávání kódů místností jsou vedle textového vyhledávacího
pole k dispozici rozklikávací políčka se seznamy pro označení budov a označení
bloků vybrané budovy. Do textového pole poté stačí zadat pouze číslo míst-
nosti. Tato políčka by měla usnadnit především vyhledávání na dotykových
obrazovkách panelů v předsálí budovy. V rozhraní pro mobilní telefony slouží
k vyhledávání pouze textové pole, tam přihlížíme k přehlednosti vzhledem k
omezené šířce zařízení a k tomu, že uživatel je zručnější v ovládání klávesnice
zařízení.
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Náhled patra se ovládá pickerem na levé straně a aktuální patro je pro lepší
přehlednost napsáno slovně u popisu aktuální budovy. Budova se přepíná
buď pickerem v dolní části, nebo vyhledávacím políčkem pro označení budov.
V mobilní verzi picker pro patra kvůli přehlednosti není a patra se ovládají
přejetm prstu nahoru či dolů.

Obrázek 3.2: Zobrazení třídy v mobilním telefonu

Po nakliknutí nebo vyhledání objektu se zobrazí dialogové okénko s mož-
nostmi, které zároveň slouží k vyznačení polohy objektu. V mobilních zaří-
zeních by okénka s měnící se pozicí byla nepřehledná. Jsou tedy navržena
jako panel v horní části displeje a na pozici objektu ukazuje červená ikona
markeru.

Stejným způsobem je vyřešeno dialogové okno pro hledání cest. To obsahuje
pole pro definování cesty a tlačítko pro hledání trasy s ohledem na omezený
přístup. Tuto možnost si aplikace zapamatuje a po jejím opětovném načtení
zůstane zvolena, totéž platí i pro přepínání jazyka.
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Obrázek 3.3: Vyhledávání cesty v desktopovém rozhraní - náhled v osmém patře

Jelikož se vzhledem ke kolmému náhledu na plán nalezené cesty napříč více
patry překrývají, jsou jejich jednotlivé úseky barevně rozlišeny tak, aby bylo
zřetelné, které se vztahují k aktuálnímu patru (kliknutím na méně výrazné
úseky se náhled přesune do jejich patra).

Obrázek 3.4: Vyhledávání cesty v telefonu - náhled v pátém patře

Pro mobilní rozhraní je dále implementováno přibližování mapy, které ne-
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bylo v desktopové verzi zapotřebí. To funguje na principu zažitých mapových
aplikací jako Mapy.cz nebo Google Maps, takže lze dvěma prsty přiblížit či
oddálit samotnou mapu a neovlivnit tím přiblížení celé stránky v prohlížeči
a rozložení ostatních elementů. V tomto režimu se jedním prstem posouvá
náhled mapy a nelze přepínat patra. Pro přepnutí pater musí uživatel oddálit
mapu na výchozí úroveň.

Zobrazení zařízení a služeb

Stejně jako v případě uvedených map je v desktopovém rozhraní zobrazení
specifických typů objektů ovládáno z nabídky kategorií v postranním panelu.
Kliknutí na název objektu zobrazí patro, ve kterém se nachází a okénko s
informacemi o objektu. Rozdělení kategorií vyplynulo z objektů definovaných
v požadavcích fakulty, přičemž některé byly inspirovány zmíněnými implemen-
tacemi. V nabídce bude uvedena kategorie zdravotnických zařízení, do které
patří například umístění automatických externích defibrilátorů. Dále sekce
jako „studovny“ a „služby“ a „administrativa“, obsahující studijní oddělení,
tiskárny, automaty TZS, apod. Kategorie „občerstvení“ obsahuje například
bufet, Fel-Caffé nebo automaty.

Obrázek 3.5: Výčet objektů typu „Služby“ v panelu kategorií
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V mobilním rozhraní je panel kategorií kvůli přehlednosti skryt a zobrazí se
stisknutím tlačítka s ikonou budovy, po zvolení objektu se panel opět ukryje.
Po vzoru ostatních implementací byl původní návrh takový, že se objekty
příslušící ke kategorii zobrazí až v případě jejího rozkliknutí - to se posléze
ukázalo jako zbytečné, jelikož těchto objektů není tolik, aby je bylo nutné v
rámci přehlednosti skrývat.
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3.2 Hledání cest

Cesty mezi jednotlivými objekty se budou vyhlednávat nad grafovou struktu-
rou reprezentující jejich propojení. Uzly tohoto grafu představují buď kon-
krétní objekty nebo případné pomocné „rozcestníkové“ body pro snadnější
výpočty a vizualizace cest.

Struktura grafu a omezení složitosi hledání

Díky tvarům půdorysů budov existuje mezi objekty v jednom patře ve většině
případů jediná cesta, která lze poměrně rychle najít i např. hledáním do šířky.
Pokud bychom však spojili všechna patra do jedné komponenty souvislosti,
náročnost hledání se nesmírně zvýší. Kromě navýšení počtu uzlů se zvyšuje
počet cest mezi uzly a počet smyček. Vezmeme-li dále v potaz algoritmy
využívající heuristiku a souřadný systém, je nutné zvolit takový prostor, který
realisticky zachycuje rozložení objektů a zároveň nevede přespříliš hlubokému
prohledávání.

Abychom využili jednoduchých struktur v samostatných patrech a zamezili
složitému vyhledávání, rozdělíme graf na jednotlivé komponenty a seznam
přechodů mezi nimi. Hledání se tímto rozdělí na dvě části. V té první se
naleznou přechody a v druhé části hledáme dílčí cesty v jednotlivých patrech.
Tím se celý proces sice poměrně zkomplikuje, nicméně pro hledání dílčích
cest tímto můžeme efektivně využít „jednodušší“ prohledávací algoritmy.

Hledání cest mezi patry

V seznamu přechodů mezi patry se vyhledává následujícím způsbem. V
případě hledání trasy s omezeným přístupem se ze seznamu vyfiltrují pouze
takové přechody, které jej podporují. Poté se vybírají přechody spojující daná
patra a vybírá se z nich ten nejvýhodnější, a to podle jeho ceny spolu s délkou
od startu a cíle. Pokud nebyl nalezen přechod s tímto rozsahem, rozsah se o
jeden zmenší a hledá se přechod se sníženým rozsahem. Takto se postupuje
dokud se nenalezne přechod s největším možným dosahem k cíli. Ten se uloží
a z patra, do kterého dosahuje se opět hledá přechod k cíli. Takto se proces
opakuje, dokud se nedostane až do cíle.
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dosažené patro = cílové patro
výchozí patro = startovní patro

Hledání dostupného přechodu
mezi dosaženým a výchozím

patrem

Nalezen
přechod?

Snížení (zvýšení)
dosaženého patra

Ne

Rovná se 
cílové a dosažené 

patro?

výchozí patro = dosažené patro
dosažené patro = cílové patro

Ano

Ne

Přechod přidán do
výsledného seznamu

Ano

Obrázek 3.6: Flow chart hledání přechodů mezi patry

Některá patra nemusí být průchozí, v tomto případě se nejprve určí dosažené
patro, ze kterého vedou přechody do obou oddělených částí. Proces poté
pokračuje obdobně.

Přechody jsou oceněny na základě jejich typu a dané vzdálenosti. Pro každý
typ se ohodnocení počítá jemu specifickou funkcí. Označme d jako vzdálenost
a w jako ocenění. Pro cenu schodišť pak platí, že

w = (d · 0.7)2, (3.1)

pro cenu výtahů platí
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w = 25
d

(3.2)

a ocenění páternosteru se vypočítá vztahem

w = d. (3.3)

Tímto motivujeme výběr přechodů tak, že pro krátké vzdálenosti (méně než
tři patra) jsou preferována schodiště. Od vzdálenosti tři až pět jsou nejlevnější
páternostery a až poté se začnou upřednostňovat výtahy. Grafy (obr. 3.7)
těchto funkcí byly znázorněny pomocí nástroje desmos [16].

Obrázek 3.7: Grafy funkcí ocenění přechodů

Tato ohodnocení byla stanovena na základě osobních preferencí a návyků
zažitých během studií.
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Algoritmy pro hledání cest

V následující části jsou uvedeny algoritmy vhodné pro hledání cest v jednotli-
vých patrech. Chceme použít takový algoritmus, který úspěšně vyhledá cestu
provedením co nejméně operací. Je důležité, aby byl výpočet co nejefektivnější
a nezatěžoval tak zbytečně serverový program, obzvlášť v případě velkého
množství příchozích dotazů.

Počet uzlů grafu označíme n, počet hran e a asymptoticku složitost zapi-
sujeme pomocí Landauovy notace O. Pro simulaci algoritmů byla použita
knihovna PathFinding.js [17] a její online demo (Tento nástroj byl také použit
při komparativní analýze některých zmíněných algoritmů vydané v IOSR
Journals [18]). Na obrázcích znázorňujících výpočty těmito algoritmy jsou
modrou barvou označeny uzly, pro které algoritmus prošel všechny potomky,
a zelená barva značí uzly, jejichž potomky by algoritmus prohledával v dalších
iteracích.

Prohledávání do hloubky a do šířky

Prohledáváním do hloubky (DFS) a do šířky (BFS) se označují dva základní
grafové algoritmy pro procházení grafu. Jedná se o nejjednoduší způsoby
hledání nejkratší cest, které jako takové nejsou v praxi hojně využívané, ale
vychází z nich veliká část moderních algoritmů.

DFS funguje pouze na grafu bez ohodnocených hran. Jeho symptotickou
složitostí je O(n + e). Ze startovního uzlu se vybírá další uzel tak, dokud se
neprojde celá větev. V případě koncového uzlu se větev zpětně prochází, dokud
se najde k uzel s nenavštívenými větvemi. Pro ty se proces opakuje, dokud
není nalezen hledaný uzel. DFS jako takový nezaručuje nalezení nejkratší
cesty, nicméně pokud je graf acyklický (takový je náš případ díky půdorysům
budov), pak existuje jediná cesta, kterou nalezne. Velkým nedostatkem tohoto
algoritmu je, že prohledávané větve nejsou vybírány cíleně. To znamená, že i
přesto že výchozí a cílový uzel může být vzdálen jednou hranou, nic nebrání
algoritmu projít nejprve ostatní větve a prohledat tím celý strom. Toto je pro
naše účely velice nevýhodné a dále si uvedeme algoritmy které tuto vlastnost
zmírňnují.

BFS také pracuje s neoceněnými hranami, ale narozdíl od DFS přítomnost
smyček jeho výsledek nijak neovlivní. Algoritmus prohledá všechny děti
uzlu, a totéž opakuje pro každé z nich, dokud nenalezne cílový uzel. Blízké
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uzly se takto naleznou rychleji, nicméně množství prohledaných uzlů roste
exponenciálně s hloubkou procházení. Asymptotická složitost je pak O(gd),
kde g je největší počet dětí uzlu v grafu a d je délka nejratší cesty mezi
počátečním a cílovým uzlem. Tato složitost lze zmenšit modifikací BFS na
tzv. oboustranné prohledávání (Bidirectional search), které funguje tak, že se
prohledávání spustí jak na počátečním, tak cílovém uzlu, a algoritmus skončí,
když se střetnou. Hledání se tedy ukončí v hloubce d/2 a celkově se navštíví
2gd/2 uzlů, což vede ke snížení asymptotické složitosti na O(gd/2)

Obrázek 3.8: Porovnání jednoduchého a oboustranného BFS v nástroji Path-
Finding.js

Dijkstrův algoritmus

Známý algoritmus pro nalezení všech nejkratších cest ze zadaného uzlu do
ostatních uzlů, publikovaný E.W. Dijkstrou v roce 1959 [19], kde popisuje jeho
variantu pro hledání nejkratší cesty mezi dvěma body, který vyžaduje pouze
nezáporné ohodnocení hran. Lze na něj pohlížet jako na jistý druh vyhledávání
do šířky. Hledání začíná inicializací nejkratší vzdáleností všech uzlů od uzlu
počátečního, ten je inicializován na 0 a ostatní na ∞. Uzly jsou uloženy v
prioritní frontě, kde je priorita určena touto vzdáleností. Dokud se fronta
nevyprázní, odebíráme uzel s nejkraší vzdáleností ke startu a procházíme jeho
sousedy. Pro každého souseda kontrolujeme, zdali cesta přes tento uzel není
kratší než jeho stávající vzdálenost, pokud ano, vzdálennost aktualizujeme.

Asymptotická složitost algoritmu závisí na implementaci prioritní fronty.
Pokud se jedná o sekvenční vyhledávání, je složitost O(n2). V případě použití
haldy dostaneme O(e+ n · log(n)).
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Obrázek 3.9: Dijkstrův algoritmus v nástroji PathFinding.js

Velmi podobně funguje Bellman-Fordův algoritmus, který narozdíl od
Dijkstrova algoritmu nepoužívá prioritní frontu. V každé iteraci prochází
všechny uzly grafu a podobně jako Dijkstrův aktualizuje jejich vzdálenosti
k počátku, což vede ke složitosti O(n · e). Tento algoritmus by byl proto
výhodnější spíše v případě, když by se v našem grafu vyskytovaly hrany se
záporným ohodnocením.

A-Star

Tento algoritmus poprvé popsali autoři P. Hart, N. Nilsson a B. Raphael roce
1968 [20]. Jedná se o velmi populární a efektivní [21] algoritmus pro hledání
nejkratších cest. A-star vylepšuje vyhledávání do šířky tím, že prioritně
prohledává uzly minimalizující funkci

f(x) = g(x) + h(x), (3.4)

kde x představuje následující uzel, funkce g udává cenu cesty od startu
do uzlu x a h je heuristická funkce. Tato funkce je „mozkem“ algoritmu,
počítá vzdálenost uzlů v definovaném souřadném systému a pomáhá tak
vybírat uzly ve „správném“ směru, čímž efektivně snižuje počet navštívených
uzlů. Složitost algoritmu závisí na heuristické funkci, pokud není korektně
definována, hledání probíhá ve stylu BFS. Asymptotická složitost je tedy
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O(gd), kde g je největší počet dětí uzlu v grafu a d je délka nejratší cesty
mezi počátečním a cílovým uzlem.

Obrázek 3.10: A-Star v nástroji PathFinding.js

Paměťová náročnost algoritmu A-Star se dá dále upravit technikou itera-
tivního prohlubování.

Iterativní prohlubování

Cílem této techniky je vylepšení hledání do hloubky tím, že se snaží předejít
právě příliš hlubokému prohledávání. K tomu slouží používání mezí, které
mají za účel držet prohledávání „na uzdě“. Iterativní prohledávání do hloubky
(IDS) prohledává větev jako klasický DFS a pokud se dostane do hloubky
určené mezí, simuluje se chyba a vrací se zpět, prohledávajíce zbylé větve.
Pokud nebyl nalezen cíl, mez se posouvá a algoritmus pokračuje, dokud jej
nenalezne. Tímto se téměř simuluje chování BFS.

Pro nás je ovšem zajímavější iterativně prohlubující A-Star (IDA*).
Ten funguje na podobném principu jako IDS s tím rozdílem, že hloubka se
udává hodnotou funkce f (stejná jako v algoritmu A-Star). Takže jakmile
se hledání dostane k uzlu s hodnotou f větší nebo rovnou stanovené mezi
bez najití cíle, větev se zpětně prochází a prohledávají se dosud nenavštívené
uzly v rozsahu meze. V případě nenalezení cílovéhu uzlu se mez posouvá
na nejnižší hodnotu f dosud nenavštíveného uzlu. Narozdíl od A-star, IDA*
nemusí uchovávat v prioritních frontách děti navštívených uzlů, nicméně nic
mu nebrání navštívit mnohokrát ty samé uzly a provádět veliké množství
operací. Asymptotická složitost IDA* je O(gd), kde g je největší počet dětí
uzlu v grafu a d je hloubka nalezeného řešení.
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Obrázek 3.11: IDA* v nástroji PathFinding.js

Srovnání algoritmů

Pro porovnání náročnosti algoritmů simulujme v nástroji PathFinding.js [17]
zjednodušenou podobu grafu k půdorysu hlavní budovy T2 v Dejvicích.
Budeme sledovat počet operací pro několik různých scénářů, abychom tak
lépe zhodnotili jejich efektivitu.

Obrázek 3.12: Testovací scénáře A až F pro srovnání algoritmů

Počet operací pro scénář
Algoritmus A B C D E F
BSF 181 205 20 128 189 157
dBSF 151 153 18 90 148 153
Dijkstra 187 206 20 127 193 154
A* 122 120 16 71 103 58
IDA* 80 2753 5 >10000 >10000 48

Tabulka 3.1: Počet operací provedených algoritmem pro každý scénář
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Obrázek 3.13: Graf součtu všech operací pro každý algoritmus

Na grafu součtů všech operací 3.13 je vidět, že algoritmus A-Star byl v
tomto ohledu nejefektivnější. IDA* se ve scénářích B, D a E stěží dostával z
počáteční pozice, přičemž v D a E ani nenalezl cíl v rozumném čase. To je velice
zvláštní a je pravděpodobné, že se jedná o chybu implementace algoritmu
v tomto nástroji. Nicméně v tabulce lze pozorovat, že ve více přímočarých
scénářích a ve hledání krátkých cest byl IDA* efektivnější (později v kapitole
implementace si lze všimnout, že ve výsledném A-Star jsou nakonec využity i
principy z IDA*).

Stejným způsobem byla vyhodnocena také distanční funkce, která je v
implementaci A-Star použita pro výpočet heuristiky. Tato funkce musí být tzv.
přípustná (admissable), což znamená, že její hodnota nemůže být větší, nežli
skutečná vzdálenost bodu od cíle. Porovnáváme euklidovskou vzdálenost [22]

d(p,q) =
√

(p1 − q1)2 + (p2 − q2)2 + · · ·+ (pn − qn)2, (3.5)

manhattanskou metriku [23]

ρ(p,q) = |p1 − q1|+ |p2 − q2|+ · · ·+ |pn − qn| (3.6)

a čebyševovu vzdálenost [24]
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d(p,q) = max
i
|pi − qi|. (3.7)

Počet operací pro scénář
Distanční funkce A B C D E F
Čebyševova vzdálenost 133 152 16 81 124 58
Euklidovská vzdálenost 126 139 16 75 116 58
Manhattanská metrika 122 120 16 71 103 58

Tabulka 3.2: Počet operací provedených algoritmem A-Star s danou distanční
funkcí pro každý scénář

Ve všech případech se ukázala jako nejefektivnější manhattanská metrika.
Tato funkce je v našem případě přípustná díky půdorysům budov, ve kterých
jsou chodby zarovnané do pravých úhlů a v drtivé většině případů její výsledek
nebude větší, než skutečná vzdálenost. V případě přidání budov, pro které by
toto neplatilo, by šlo ve výpočtu případně vybírat jiné distanční funkce podle
dané budovy.

Na základě těchto srovnání byl pro implementaci zvolen algoritmus A-Star,
který bude pro heuristickou funkci používat manhattanskou metriku. Tato
funkce se bude také používat pro výpočet vzdálenosti přechodů mezi patry v
rámci dílčích cest. Spolu s oceněním podle jeho typu se nejvýhodnější přechod
v∗ vybírá řešením:

v∗ = arg min
v∈V

((ρ(p,v) + ρ(v,q)) · w(v)) , (3.8)

kde V je množina přípustních přechodů, p a q je počáteční a cílový bod
cesty, ρ značí manhattanskou metriku a w je ocenění podle typu přechodu.
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3.3 Použité technologie

V následující části jsou uvedeny vývojářské nástroje a proč byly použity.
Aplikace je navržena podle modelu klient-server, kde klientem je single-page
aplikace komunikující přes HTTP se serverovým programem, který poskytuje
data o osobách ze systému Usermap a nalezené cesty mezi objekty.

Node.js

Node.js je open-source, událostmi řízené prostředí pro vývoj serverových
aplikací v jazyce JavaScript, vybudované na interpreteru V8 z Google Chrome.
V tomto prostředí bude vyvíjena serverová část aplikace.

Díky tomuto prostředí lze vyvíjet klientskou a serverovou část systému
v jednom jazyce, další výhodou Node.js je jeho jednoduchost a rychlost v
porovnání s jeho populárními alternativami [25]. Důležitou součástí Node.js
je jeho balíčkovací nástroj npm, který zajišťuje přístup k repozitáři JavaScrip-
tových balíčků npmjs.com a jejich instalaci. Ten se těší velké popularitě (je
to největší soubor open-source knihoven na světě) a již dávno neslouží pouze
pro balíčky k Node.js. Skrze něj lze také spouštět testy nebo celé aplikace.

Takřka synonymním termínem k Node jeExpress.js, což je „minimalistický“
a flexibilní Node.js framework pro vývoj aplikací a webových API. Mezi zá-
kladní funkcionality patří zejména nastavení middleware služeb pro zpracování
HTTP dotazů a routovacích služeb pro mapování akcí na URL a HTTP me-
tody.

MongoDB

MongoDB je open-source dokumentová databáze. Tato databáze bude sloužit
k uchovávání uzlů grafů. V základu MongoDB stojí NoSQL model uchovávání
dokumentů, ve kterém jsou datové objekty uchovávané jako samostatné
dokumenty v kolekci, namísto ve sloupcích a řádcích tabulek jako u tradičních
relačních databází. Výhodou je, že se tyto dokumenty ukládají ve formátu
Binary JSON, takže si dobře rozumí s Node.js aplikacemi bez zbytečné datové
konverze. Obecnou předností MongoDB je využití dynamických schémat,
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díky čemuž mizí potřeba rigidních předdefinovaných struktur. Nevýhody [26]
tohoto přístupu vyvstávají v případě, kdy se nad daty vykonávají komplexnější
transace a od systému je vyžadováno striktní dodržování ACID principu, což
není v našem případě zapotřebí.

REST

REST (Representational State Transfer) je design architektury rozhraní pro
distribuované prostředí, kterým se bude řídit návrh serverové části aplikace.
Tento design byl definován pro návrh rozhraní, která jsou použitelná pro
jednotný a snadný přístup ke zdrojům. Těmito zdroji jsou v našem případě
zprostředkovaná data z Usermap API a cesty mezi objekty.

Usermap API

Jedná se o aplikační RESTful rozhraní poskytující vybrané části dat ze sys-
tému Usermap, se kterým komunikuje serverová část aplikace. Toto rozhraní
umožňuje vývoj aplikací využívajících data související s výukou. Poskytovaná
data jsou veřejná v rámci akademické obce a většina zdrojů je pouze pro čtení.
Z těchto zdrojů aplikace získává informace o osobách a předává je uživateli.
Data se z Usermap API posílají ve formátu JSON. Rozhraní dále podpo-
ruje parametrické dotazy pomocí RSQL, což značně usnadňuje implementaci
vyhledávače osob v aplikaci.

OAuth 2.0

Usermap rozhraní je zabezpečeno protokolem OAuth 2.0. s využitím fakult-
ního autorizačního serveru Zuul OAAS [27]. OAuth 2.0 je autorizační protokol,
který je v dnešní době víceméně standardem pro zabezpečení RESTful služeb.
Obecně protokol poskytuje klientům bezpečný přístup ke zdrojům serveru
jménem vlastníka zdrojů. Poskytuje tak vlastníkům proces k autorizaci pří-
stupu třetí strany bez nutnosti sdílení jejich přístupových údajů. Vývojáři
klientských aplikací využívajících fakultní služby mohou prostřednictvím
AppsManager [28] získat příslušté autorizační údaje.
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OAAS Usermap	APIServer

Požadavek	o	data	ze	zdroje

Požadavek	o	přístupový	
token	

Verifikace klienta

Přístupový token

Validace tokenu

Data 

Obrázek 3.14: Sekvenční diagram autorizace protokolem OAuth 2.0 pomocí
autorizačního serveru OAAS

SVG

SVG, neboli Scalable Vector Graphics je vektorový formát pro vykreslování
tvarů, založený na xml notaci. V tomto formátu bude vykreslena samotná
mapa. SVG obrázky jsou obsahově velmi flexibilní a zachovávají kvalitu
nezávisle na rozlišení. Obrázky jsou zapsané jako text a lze s nimi elegantně
vytvářet interaktivní obsah. Oproti jiným vykreslovacím technologiím jako
Canvas je SVG více flexibilní a má snadnější přístup k elementům přes SVG
DOM API[29], které podporuje zachytávání událostí vzniklých manipulací s
těmito elementy.

React

Webový klient aplikace je vyvíjen pomocí JavaScriptové knihovny React [30].
Jedná se o výkonnou a flexibilní open-source knihovnu od společnosti Fa-
cebook, která se těší veliké oblibě a v současné době je nejpopulárnější
JavaScriptovou knihovnou s ohledem na počet uživatelů [31]. Jádrem Reactu
jsou tzv. komponenty, neboli HTML elementy s vlastní zapouzdřenou funkcio-
nalitou, vlastnostmi a případným stavem. Práce s těmito komponentami vede
k vysoké modularitě kódu, přehlednosti a snadné práci se změnami stavu
webové aplikace.
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K vytvoření nové React aplikace existuje několik doporučených toolchainů
k rychlé a snadné konfiguraci vývojářského prostředí. V našem případě je
použito prostředí Create React App [32], oficiálně popisováno jako nejlepší
možnost pro vývoj single-page aplikací pomocí knihovny React. Prostředí
podporuje nejnovější verze JavaScriptu a optimalizuje aplikace pro nasazení v
produkci. Dále využívá nástroje jako ESLint, Babel, Autoprefixer a webpack
pro statickou analýzu kódu, zajištění kompatibility s různými verzemi prohlí-
žečů a minifikaci souborů aplikace. Create React App nenastavuje žádnou
serverovou logiku či databáze a slouží pouze pro vývoj klientských aplikací.
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Kapitola 4

Implementace

Dále se budeme věnovat popisu samotné implementace systému (zaměříme se
především na stěžejní koncepty a funkcionality). Obě části aplikace byly vyví-
jeny v open-source editoru Visual Studio Code [33] od společnosti Microsoft a
všechny soubory byly verzovány pomocí repozitářového systému GitLab [34]
na FEL ČVUT. Rovněž jsou obě části napsané v jazyce TypeScript [35], tedy
nadstavbou nad jazykem JavaScript, která jej rozšiřuje o typovou kontrolu.

4.1 Server

Serverem je v našem případě program zpracovávající požadavky přicházející
od webového klienta prostřednictvím HTTP. Připojeným klientům poskytuje
statické soubory tvořící webovou aplikaci a RESTful splikační rozhraní se
dvěma typy zdrojů people a path. K těm implementuje odpovědi na HTTP
GET požadavky, tedy pouze požadavky pro získání zdrojů, žádné rozhraní pro
jejich úpravu či mazání server neposkytuje. Pro omezení frekvence požadavků
od jednoho uživatele byl použit middleware Express Rate Limit [36].

Server dále komunikuje s databází MongoDB pomocí knihovny Mongo-
ose [37], která obstarává nástroje pro validaci a mapování objektů při jejich
přenosu z programu do databáze. V databázi je udržována kolekce uzlů grafu,
datová struktura těchto uzlů je dále popsána v sekci path.
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Pro spuštění serveru je třeba nakonfigurovat port, na kterém program
naslouchá pro příchozí požadavky, přístup k databázi (port, název a host,
případně URI) a údaje z AppsManageru ve tvaru clientId:clientSecret,
ty jsou potřeba pro získání tokenu z OAAS. To vše stačí definovat v souboru
.env.

Získání informací o zaměstnancích (zdroj people)

Při GET požadavku na zdroj people odešle server odpověď ve formátu
JSON s polem osob, které odpovídají zadanému heslu. Objekt osoba má
atributy fullName, jméno s tituly dané osoby a rooms, pole kódů místností
přiřazených této osobě. Označení zdroj je v tomto případě spíše konvencí,
protože pro získání osob se server nedotazuje databázi, ale rozhraní Usermap
API. V tomto ohledu funguje server spíše jako taková proxy služba.

Teoreticky by bylo možné odesílat požadavky na Usermap přímo z klientské
části systému, nicméně v tom případě by musel server klientovi poskytovat
své autorizační údaje, které by se pak takto daly snadno získat a zneužít.
Server přeposílá heslo dotazem na Usermap API metodou GET spolu se svým
tokenem v autorizační hlavičce. Pokud je tento token neplatný, server si zažádá
o nový dotazem na autorizační server OAAS, opět odešle požadavek s nově
získaným tokenem a odpověď ve formátu JSON dále zpracovává. Odpověď
obsahuje pole nalezených osob, případně chybovou hlášku. Pokud je toto pole
prázdné, nebo neobsahuje žádnou osobu s přiřazenými místnostmi, server
odešle klientovi odpověď se stavovým kódem 404. V opačném případě se
objekty zredukují na atributy fullName a rooms a odešlou se se stavovým
kódem 200.

Získání cesty (zdroj path)

Pro získání cesty mezi objekty slouží zdroj path, kterému se předají iden-
tifikátory koncových objektů a pravdivostní parametr udávající požadavek
pro hledání cest s omezeným přístupem. Server vyhledá v databázi počáteční
a koncový uzel podle jejich identifikátorů, pokud některý z nich nenalezne,
pošle odpověď s příslušnou chybovou hláškou, v opačném případě zavolá
funkci findPath, která vrací nalezenou cestu. Uzel jako datová struktura má
za atributy svůj identifikátor, kód budovy, souřadnice a pole s identifikátory
sousedních uzlů.
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Obrázek 4.1: Databázový záznam uzlu v programu MongoDB Compass

Funknce findPath přijímá za parametry nalezené uzly a příznak pro ome-
zený přístup. Hledání cesty funguje tak, že se trasa nejprve rozdělí na dílčí
úseky určené dvěma body v tom samém patře a poté mezi těmito body
hledá cestu v grafu patra pomocí algoritmu A-Star. Funkce tedy vrací pole
objektů FloorPath, které reprezentují cestu v samostatném patře. Tu tvoří
identifikátory cílových uzlů, kód budovy, patro a řetězec souřadnic, které
v uživatelském rozhraní vykreslují cestu jako element polyline ve formátu
SVG.

Obrázek 4.2: Cesta z místnosti T2:H1-131 do T2:D3-309 v programu Postman

Pokud jsou koncové body ve stejné budově, jsou cesty takto vyhledány.
Pokud se budovy liší, program zkontroluje, zdali jsou budovy propojené.
Pokud ne, klientovi je odeslána zpráva s chybovou hláškou. V opačném
případě se v databázi vyhledají uzly vchodů mezi budovami a funkce vrací
cesty v jednotlivých budovách metodou getPathsInBuilding. Ta v případě
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uzlů ve stejným patře spustí přímo algoritmus A-Star, pokud se patra liší,
nalezne přechody způsobem popsaným v předchozí kapitole a spustí algoritmus
na těchto úsecích.

Funkce AStar přijímá za parametry identifikátory konečných uzlů a číslo
patra, ve kterém hledá trasu. Nejprve si stáhne, pokud nejsou aktuálně
v paměti, z databáze uzly v zadaném patře a vytvoří z nich strom. Uzly
tohoto stromu jsou instancemi třídy TreeNode, která si drží ukazatele na
své potomky spolu s příznakem, jestli byly navštíveny a několik metod,
zejména findNext. Ta vrací nenavštíveného potomka s nejmenší vzdáleností
k cíli, pokud byli už všichni potomci navštíveni, vrací hodnotu null. Dále
si třída TreeNode drží identifikátor rodičovského uzlu, ze kterého byl ten
aktuální navštíven, tím ho vyloučí z případného zvolení jako následníka.
Algoritmus uchovává prošlé uzly v zásobníku, pokud aktuální uzel nezvolil
následníka, je z něj odstraněn a hledá se následník uzlu navrchu zásobníku.
Jakmile algoritmus navštíví hledaný uzel, vytvoří z uzlů v zásobníku instanci
třídy FloorPath, kterou vrátí. Pokud se zásobník vyprázdní a nebyl nalezen
cílový uzel, server odešle chybovou zprávu se stavovým kódem 500. Z popisu
algoritmu lze poznat, že se nejedná čistě o A-Star dle definice. Vzhledem
k jednoduchosti stromových struktur není nutné využívat prioritní frontu,
která by udržovala navštívené uzly a zpětně je porovnávala s tím aktuálním.
V našem prostředí postačí, když se algoritmus v důležitých rozcestníkových
uzlech rozhodne pro jediný správný směr. V tomto ohledu funguje algoritmus
podobně jako IDA*, avšak bez restrikcí na hloubce prohledávání.

Při implementaci algoritmu byla také především věnována pozornost tomu,
aby byla jakákoli chyba včasně podchycena a předešlo se tak událostem,
které by mohly blokovat hlavní vlákno (event loop) aplikace a omezit tak
responzivitu programu.

4.2 Webová aplikace

Klientskou část systému tvoří webová single-page aplikace vyvíjena pomocí
klasických technologií (HTML, CSS) a knihovny React. Dále bylo použito
prostředí Create React App, které pro vývoj poskytuje development server a
nástroje pro nasazení, které optimalizují aplikaci a minifikují zdrojové soubory.
Oproti serverové části je poměrně rozsáhlejší, zaměříme se tedy na hlavní
části funkcionality.

Do aplikace se uživatel z principu nepřihlašuje, nicméně se dá očekávat, že
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volba jazyka a zvolená možnost hledání cest pro osoby s omezeým přístupem
se bude u uživatele opakovat. Stav těchto nastavení se proto ukládá pomocí
prohlížečového úložiště localStorage a zůstává stejný i po zavření a opětovném
načtení.

Komponenta mapy

Jak již bylo zmíněno v popisu technologií, mapa se vykresluje ve formátu SVG.
Jako podklady pro nákresy půdorysů a umístění objektů sloužily plánky na
stránkách FEL ČVUT [1], z těch bylo také zachováno stejné značení schodišť.
Půdorysy a místnosti jsou reprezentovány elementy typu polygon, jejichž tvar
je definován atributem points, který v řetězci udává souřadnice jeho vrcholů.
Některé další objekty, jako například schodiště či záchody jsou zobrazovány
pomocí ikon.

Objekty a obrysy budov na mapě jsou filtrovány podle současného stavu
aplikace, tedy podle aktuálního patra a budovy. Datová struktra budovy
obsahuje pole obrysů, které mají za atributy identifikátor, souřadnice polygonu,
rozsah pater, ve kterých je obrys vykreslen a příznak, zdali má být obrys
méně výrazněji vykreslen i mimo jeho rozsah (pro zvýraznění neprůchozích
částí budov). Dále má budova ke každému patru přiřazené objekty tříd, které
se opět obsahují atribut souřadnic polygonu, jejich identifikátor, případný
popis (v češtině a angličtině) a souřadnice čísla třídy (samostatný element,
tyto souřadnice také slouží k umístění dialogového okna s informacemi).
Ostatní typy objektů jsou reprezentovány obdobně. Při renderování mapy
tedy program prochází tyto seznamy a vybírá objekty, které následně vykreslí.
Během tohoto procesu vybraným objektům také navěsí posluchače, tedy
definuje funkce, které se mají vykonat při interakci s těmito objekty. Stejným
způsobem se vykreslují i jednotlivé části nalezených cest, které pro tento účel
obsahují atribut budovy a patra. V tomto ohledu je poměrně jednoduché
upravovat, odebírat, nebo přidávat nové objekty a rozšiřovat tím pokrytí
mapy.

Obrázek 4.3: Zápis objektu třídy v programu VS Code
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Vykreslené SVG je dále zabaleno v elementu div, který slouží k přibližování
mapy a zachování poměru vzdáleností mezi objekty v mobilních prohlížečích.
Mobilní rozhraní reaguje na zažitá gesta přiblížení/oddálení tak, že mění
velikost tohoto elementu pomocí CSS transformace a neovlivní tak zbytek
stránky, což je přehlednější a uživatelsky přívětivější řešení, než přibližovat
celou stránku.

Komponenta vyhledávání

Proces vyhledání nejprve zkontroluje, zdali nejsou zvolené pole lokace a části
budovy. Pokud ano, začne vyhledávat třídu podle daných parametrů tak, že
z čísla v textovém poli zjistí patro a prochází daný seznam pro uvedenou
budovu. Původně bylo zamýšleno, že v případě těchto zvolených parametrů se
budou vyhledávát pouze třídy, nicméně uživatel si nemusí všimnout, že jsou
zvolené a bylo by matoucí, že aplikace nemůže vyhledat jisté výrazy. Pokud se
tedy nepodaří naleznout třídu, proces pokračuje stejně, jako bez zadání těchto
údajů. Pokud nebyly zadány, aplikace se pokusí vyhledat třídu ze samotného
zadaného výrazu. V případě nalezené třídy se zobrazí daná budova, patro
a dialogové okno. V opačném případě se odešle dotaz pro vyhledání osoby
na server a pole osob (pokud není prázdné) z obdržené odpovědi se zobrazí
v seznamu pod vyhledávávačem.

Na základě zpětné vazby z uživatelského testování byla funkcionalita rozší-
řena o vyhledávání zařízení a služeb. Počítání míry podobnosti mezi dotazem
a názvem zařízení je implementováno pomocí knihovny string-similarity [38],
která tuto míru počítá na základě Sørensen–Diceova koeficientu. Při zadá-
vání dotazu se v seznamu pod vyhledávačem zobrazí objekty, pro které má
vypočtený koeficient hodnotu větší než 0.3. Tato hodnota byla na základě
pozorování stanovena tak, aby byl výběr do seznamu poměrně tolerantní a
zároveň nepropouštěl vyloženě irelevantní názvy.

Obrázek 4.4: Seznam nalezených zařízení na základě hesla v textovém poli

Pro grafické rozhraní je důležité, aby byl uživatel informován o stavu
aplikace a všechny jeho úkony měly na tento stav viditelný dopad. Ihned
po začátku vyhledávání (platí i pro hledání cest) se tedy zobrazí zpráva
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o probíhajícím vyhledávání a jakmile proces skončí, musí se zobrazit buď
zpráva o výsledku, nebo nalezený objekt. Tyto zprávy se liší podle výsledku
vyhledávání.

Sběr dat

Při zakreslování místností bylo vycházeno primárně z plánků na stránkách
ČVUT FEL [1] a aplikace obsahuje veškeré místnosti, které jsou na nich
zobrazeny. Nicméně při osobní kontrole těchto nákresů v budově školy bylo
zjištěno, že ne všechny informace jsou aktuální. Část místností, která byla na
webu označena jako třídy, nyní funguje např. jako kancelář nebo pracovna.
Dále tyto plány milně ukazují některá neprůchozí patra - konkrétně páté patro
a suterén - jako průchozí. K návštěvě školy mohlo z důvodu karanténních
opatření vůči pandemii virové choroby COVID-19 bohužel dojít až v pozdější
části tvorby této práce a nepodařilo se zakreslit i místnosti, které na webu
znázorněny nejsou.
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Testování

Testování aplikace proběhlo dvěma způsoby. Kromě uživatelského testování
programu je potřeba prověřit, jak serverový program dokáže zpracovat velké
množství dotazů. K simulování uživatelských požadavků byl použit program
SoapUI [39] od společnosti SmartBear v open-source verzi, který poskytuje
velké množství nástrojů pro testování webových služeb. V našem případě byl
použit nástroj pro spouštění testovacích scénářů, tzv. LoadTestů. LoadTest
obsahuje jednotlivé požadavky, které odesílá na server v daném časovém
intervalu, konfigurace LoadTestu dále obsahuje počet vláken (virtuálních
uživatelů), frekvenci zasílání dotazů a nastavení strategie, kterou se má test
řídit. V našem případě byla použita strategie Simple, která slouží k tzv.
Baseline testování, tedy k určení základní výkonnosti služeb a prověření, zdali
nedochází například k problémům s vlákny či alokací prostředků. Testování
probíhalo na jednom počítači (dvoujádrový procesor Intel Core i5-5200U),
na kterém běžel serverový i testovací program, požadavky byly tedy posílány
přes lokální loopback připojení.

Na obrázku 5.1 jsou vidět výsledky minutového provozu LoadTestu s jed-
ním virtuálním uživatelem, který po cca. vteřinových intervalech odesílal
požadavek pro vyhledání osoby a cesty. Zaměříme-li se na hodnoty avg, tedy
průměrnou dobu zpracování dotazu, můžeme si všimnout, že zprostředkování
dat osob z jiného API trvá v průměru mnohem déle, než vyhledání trasy.
Tento proces závisí na více činitelích mimo naší aplikace a jeho testování ne-
bude reflektovat stav implementace, zaměříme se proto především na hledání
cest.
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Obrázek 5.1: Výsledek minutového baseline testování v programu SoapUI 5.5.0

Postupným navyšováním počtu virtuálních uživatelů můžeme vyzjistit,
jakým trendem se bude měnit průměrná doba odezvy, přičemž v ideálním
případě by se měla měnit proporcionálně s rostoucí velikostí zátěže (po-
čtem požadavků) [40]. Zrychlující se růst doby odezvy by značil výskyt tzv.
„bottlenecku“, který by představoval problém pro škálovatelnost aplikace a
bylo by nutno jej vyřešit. Pro otestování zatížení vyhledávacími algoritmy
byl vytvořen LoadTest (se stejnou konfigurací) sestavený z osmi požadavků
na různě složité a dlouhé trasy. Tento scénář nereflektuje reálné využívání,
slouží především k vytvoření velikého provozu.

Obrázek 5.2: Graf závislosti průměrné doby odezvy na počtu virtuálních uživatelů

Počet virtuálních uživatelů byl přidáván po desítkových intervalech od 1
až po 160 a sledovala se průměná doba odezvy všech požadavků ve scénáři.
Měření jsou zanesena na grafu 5.2, který je v testovaném rozsahu téměř
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lineární, což je pro nás dobrý výsledek. Tím bylo ověřeno, že server dokáže
bez přerušení vyhledávat i velké množství cest.

Testování webové aplikace

K odhalení možných nedostatků a chyb v návrhu uživatelského rozhraní byla
požádána čtveřice osob o vykonání sady úkonů použitím aplikace. Cílem je
ověřit, zdali jsou poskytované informace srozumitelné a ovládání aplikace
uživatelsky přívětivé. Pro testování byly přednostně vybrány osoby, které se
nepohybují v prostorách školy a nemají tak zkušenosti s rozmístěním tříd a
dalších objektů. Účastníkům byly zadány následující úkoly (ne nutně v tomto
pořadí):..1. Změnit jazyk aplikace..2. Najít zadanou třídu..3. Najít zadaný objekt...4. Najít cestu od vchodu k zadané třídě..5. Vyhledat cestu mezi dvěma třídami..6. Vyhledat kancelář zadané osoby

Zadané údaje se pro každou osobu lišily a během vykonávání úkolu byl
účastník případně dotázán na některé doplňující otázky. Tímto testováním
bylo získáno poměrně velké množství podnětů pro vylepšení návrhu ovládání
daných funkcí:

.Ovládání jazyka
Všem uživatelům přišlo neobvyklé umístění tlačítka pro změnu jazyka,
očekávali ho buď klasicky v pravém horním rohu stránky nebo hledali
například ikonku s obrázkem vlajky. Dále v mobilní verzi se tlačítko
v levém dolním rohu spíše pletlo a uživatelé jej navrhovali posunout buď
pod tlačítko kategorií, nebo do postranního panelu..Vyhledávání
V rámci testování bylo třeba především zjistit, zdali není zadávání para-
metrů kódů místností matoucí. V případě hledání učeben se prokázalo
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jako intuitivní a uživatelé (vyjma jednoho, který dle jeho slov nerad vy-
bírá údaje z nabídky a raději je napíše) jej hodnotili pozitivně. Nicméně
když posléze dostali za úkol vyhledat kancelář zadané osoby, nebyli si jisti,
jak tyto parametry ovlivní toto hledání a zdali je k tomu textové pole
určeno. S ohledem na tuto zkušenost by většina uživatelů poté uvítala
spíše samotné textové pole. Dále se především na mobilních zařízeních
prostřednictvím vyhledávače snažili uživatelé dohledat zařízení z panelu
kategorií (studijní odd., podatelna. . . ), tato funkcionalita byla posléze
přidána a je popsána v implementaci.. Zobrazení objektů
Okénka s informacemi u některých objektů (např. studijní oddělení)
zabírají velkou část mapy a jeden uživatel si nebyl jist, kde se hledaný
objekt nachází. Spíše by preferoval ku příkladu barevné zvýraznění
objektu nebo marker, a dialogové okénko pak zobrazit až po kliknutí.
Dále by v okénku s informacemi k místnosti osoby jiný uživatel uvítal
zobrazení kontaktních informací jako např. telefonní číslo či e-mailovou
adresu.. Zobrazení a hledání cest
Všichni uživatelé nejprve hledali samotnou ikonu pro hledání trasy, inicio-
vat hledání z dialogového okna objektu jim přišlo neintuitivní a nezvyklé.
Dále by uvítali, kdyby mohli ručně zadávat start a cíl do textového pole.
Zobrazení tras bylo srozumitelné, nicméně při cestě mezi budovami si
dva uživatelé nebyli jisti, zdali cesta vede dál mimo aktuální budovu,
nebo jestli na pomezí budovy už končí..Ovládání mobilního rozhraní
Všichni uživatelé si nevěděli rady s přepínáním pater a dva uživatelé
očekávali, že k němu slouží panel pro změnu budov. Tento panel byl také
matoucí kvůli jeho umístění - uživatelé mají tlačítka v dolní části displeje
spojená spíše s ovládáním funkcí prohlížeče - a kvůli jeho formulaci - kódy
budov nejsou srozumitelné pro lidi, kteří se v prostorách školy nepohybují.
Dále žádný uživatel implicitně nevěděl, co má za funkci tlačítko s ikonkou
budovy (pro zobrazení panelu kategorií). Ve dvou prvních případech se
stalo, že jeho funkci odhalili předchozím „proklikáváním“ a díky tomu
věděli kde hledat zadaná zařízení. Ve zbylých případech, kde bylo nalezení
těchto zařízení zadáno dříve, se uživatelé pokoušeli - neúspěšně - vyhledat
zařízení prostřednictvím vyhledávače.

Během testování se dále objevil problém funkčnosti vyhledávání - výrazy
zadané s diakritikou nedostávaly odpověď kvůli jejich špatnému kódování.
Tato chyba byla vzápětí opravena.
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Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit nástroj pro zobrazování interaktivních plánků
ČVUT FEL na webu a informačních stáncích. Nástroj byl realizován jako
webová single-page aplikace a serverový program propojený s rozhraním
systému Usermap, které se podařilo úspěšně implementovat a otestovat -
tímto považuji cíle práce za dosažené. Vývoj aplikace probíhal intenzivně
v průběhu celého semestru, přičemž s řadou technologií jsem pracoval poprvé
a návrh některých částí systému se musel během implementace měnit.

Úvodem byly analyzovány dodané systémové požadavky, které nebyly nijak
pozměněny, a z těchto požadavků byly definovány případy užití aplikace. K de-
finovaným požadavkům se posléze vztahoval rozbor stávajících komerčních
služeb, které buď poskytují nástroje pro tvorbu libovolných interaktivních
plánů, nebo dodávají hotová řešení na míru. Tyto služby poskytují robustní,
prověřené systémy s velikou uživatelskou základnou a plejádou nástrojů, kte-
rým tato aplikace nemůže konkurovat. Nicméně velká část poskytovaných
funkcionalit těchto řešení není přímo vyžadována a žádný nesplňuje požadavek
na funkčnost systému offline. Dále tyto nástroje zanášejí plány do globálních
map, což by bylo nepřehledné především pro použití v informačních stáncích.
Implementovaná aplikace byla navržena tak, aby vyhovovala všem zadaným
požadavkům a přehledně zobrazovala objekty uvnitř budov.

V části návrhu jsme na základě požadavků definovali funkční prvky plánu
ve snaze vytvořit ovládání aplikace, které je pro uživatele intuitivní a přívětivé.
Uživatelské rozhraní bylo dále rozšířeno i o verzi pro mobilní zařízení. V rámci
návrhu byl následně popsán způsob vyhledávání tras mezi dvěma body v plánu.
Logická reprezentace propojení objektů byla definována tak, aby hledání
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probíhalo na izolovaných úsecích a jednoduchých stromových strukturách.
Na základě pozorování jsme vybrali takový algoritmus, který v simulovaném
prostředí dokázal vyhledat různé cesty v nejmenším počtu operací.

Testováním chování systému pod větším náporem požadavků jsme si poté
ověřili, že systém zvládně vyhledat cesty i přes velké vytížení. V opačném
případě bychom mohli buď pozměnit vyhledávací algoritmus, nebo přeor-
ganizovat části procesu mezi klienta a server tak, že by server poskytoval
pouhá data uzlů a výpočet by probíhal na straně klienta. Uživatelské testování
aplikace neodhalilo velké množství implementačních závad, nicméně ukázalo
řadu nedostatků v návrhu rozhraní, které by bylo dobré do budoucna vyřešit
pro větší uživatelskou spokojenost - zejména vyhledávání objektů a ovládání
cest. I přes tyto nedostatky však byly uživatelské dojmy pozitivní a aplikaci
hodnotili jako přínosnou - jeden z uživatelů se dokonce nechal slyšet, že by
tuto aplikaci chtěl mít k dispozici i na jeho univerzitě.

Vzhledem k nepřístupnosti budovy školy v průběhu semestru z důvodu
karanténních opatření v rámci epidemie COVID-19 se bohužel nepodařilo
zakreslit veškeré místnosti a zařízení, nicméně aplikace byla implementována
tak, aby šlo poměrně jednoduše rozšiřovat její pokrytí a přidávat další objekty.
Díky tomu lze také snadno aktualizovat plánky v případě, že se v zakreslených
budovách něco změní. Před nasazením do provozu by tedy bylo vhodné provést
revizi plánů a doplnit zbylé relevantní místnosti a zařízení, případně budovy.
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Příloha A

Přiložené soubory

Adresářová struktura přiloženého CD:

implementace/client - zdrojové kódy webové aplikace

implementace/server - zdrojové kódy serverového programu

implementace/publish - transpilované zdrojové kódy serverového pro-
gramu pro snažší spuštění aplikace

testovani/ - projektové soubory programu SoapUI s testovacími scénáři

text/thesis.pdf - text práce ve formátu PDF

text/latex/ - zdrojové soubory dokumentu ve formátu LATEX

Zdrojové kódy celé aplikace jsou dále také volně přístupné prostřednictvím
služby GitHub - https://github.com/kovaradam/Interactive-Floorplan-CTU-FEE/
tree/356f9b5050d2f702766d9ec31b0c43c42bbef652 - na tomto odkazu je
zachycen stav repozitáře v době odevzdání práce.
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