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Abstrakt
Práce popisuje internetovou aplikaci postavenou na platformě Ushahidi, která je zaměřená na
hodnocení kvalit zastávek a linek ve veřejné dopravě. Nejprve se věnuje rešerši podobných aplikací
týkajicí se dopravy. Poté jsou rozebrány funkční požadavky na aplikaci, architektura a datový model
aplikace. Další část práce popisuje implementaci aplikace a naimportovování zastávek a linek
italského města Turín. Poslední část se věnuje testování.
Klíčová slova: Hodnocení kvalit, veřejná doprava, Ushahidi, GTFS

Abstract
The Thesis describes a web application built on the Ushahidi platform, which allows to rate the
quality of the stops and lines in public transport. First part of the document is about a research of
similar applications related to transport. Then I analyse the functional requirements, architecture and
data model of the application. In the following part I describe an implementation of the application
and a usage of stops and lines of the italian city of Torino. The last part contains informations about
the testing of the application.
Keywords: Rating quality, public transport, Ushahidi, GTFS
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1. Úvod
Cílem práce bylo vyvinout internetovou aplikaci umožňující strukturovaný sběr, agregaci a analýzu
informací o vlastnostech dopravních sítí (např. síť veřejné dopravy , síť cyklostezek, parkovací plochy
apod.). Aplikace měla využívat principu tzv. crowdmappingu umožňující velkému počtu uživatelů
společně vytvářet mapy a ostatní báze prostorově a časově referencovaných dat.
V průběhu vývoje jsem se zaměřil na síť veřejné hromadné dopravy a v tomto směru jsem aplikaci
dále rozvíjel. Vyvinutá aplikace umožňuje hodnotit kvality zastávek a linek. Pří implementaci jsem
využil platformy Ushahidi, a tu rozšířil pomocí doplňku.
Práce je rozdělena do šesti kapitol. V následující kapitole se věnuji průzkumu podobných aplikací
týkajících se dopravy. Ve třetí kapitole jsou shrnuty funkční požadavky na aplikaci. V dalších dvou
kapitolách jsem nastínil architekturu a datový model aplikace. Šestá kapitola popisuje postup
implementace rozšíření Ushahidi a naimportovování zastávek a linek města Turín v Itálii. Sedmá
kapitola se věnuje testování funkčnosti aplikace.
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2. Rešerše
Rešerže byla zaměřena na existující projekty, které umožňují hromadný sběr dat v podobě
reportování vázajícího se k nějakému geografickému místu, využívají mapu pro vizualizaci a tematicky
se týkají dopravy. Nalezené aplikace včetně toho, čeho se týkají, jsou uvedeny v následující shrnující
tabulce.
Tabulka 2.1 - Seznam aplikací a čeho se týkají

Název aplikace

Čeho se týká reportování

FixMyStreet

Ulice měst ve Velké Británii

FixMyTransport

Zastávky a linky

Ushahidi

Geografické místo, předmět reportu je určen kategorií

Dynamic Connection

Cyklistické trasy v Berlíně

Waze

Dopravní události

BusRoutes

Dopravní spojení v Indii

2.1.

Seznam aplikací

FixMyStreet
Aplikace umožňuje oznamovat problémy v ulicích měst a vesnic ve Velké Británii. Každý nahlášený
problém je pak předán příslušnému úřadu k jeho nápravě. Mezi další funkce patří sledování nově
nahlášených problému ve zvolené oblasti či problémů stávajících, kdy je uživatel upozorněn. Odkaz
na aplikaci: www.fixmystreet.com

FixMyTransport
Tato aplikace se nechala inspirovat předchozí aplikací FixMyStreet s cílem zlepšit kvalitu veřejné
hromadné dopravy ve Velké Británii. Uživatel zvolí zastávku nebo linku, ke který chce nahlásit nový
problém. Na nahlášené problémy jsou pak upozorněny příslušné společnosti. Odkaz na aplikaci:
http://www.fixmytransport.com/

Obrázek 2.1 - Úvodní strana FixMyTransport
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Aplikace slouží jako nástroj ke snadnému hromadnému sběru informací. Sběr informací může kromě
webového rozhraní také probíhat pomocí SMS, e-mailu, nebo Twitteru. Princip zadávání informací
spočívá v nahlášení či komentování problému vázajicího se k nějakému geografickému místu, které se
snadno zadá pomocí mapových nástrojů. Všechny hlášené problémy jsou pak na mapě přehledné
vizualizovány. Je možno je filtrovat jako podle kategorie, tak podle časového intervalu. Přítomno je i
rozhraní pro administrátora, kde jsou široké možnosti nastavení včetně moderování problémů a
komentářů. Aplikace jako samotná je zdarma ke stažení a dalšímu použití pod licencí LGPL. Odkaz na
aplikaci: http://ushahidi.com/

Obrázek 2.2 - Úvodní strana Ushahidi

Crowdmap
Jedná se o podpůrný nástroj Ushahidi, díky němuž se dá Ushahidi platforma nasadit bez jakékoliv
instalace a není potřeba mít vlastní webový server. Slouží jako cloud, kde se stačí zaregistrovat a
zvolit subdoménu domény crowdmap.com, pod kterou bude nová Ushahidi běžet. Odkaz na aplikaci:
https://crowdmap.com/

Dynamic Connections
Tato webová aplikace mapuje cyklistickou dopravu v Berlíně. Sběr dat probíhá nejprve vybráním
trasy, kudy uživatel jezdí nejčastěji, a poté se ho systém způsobem dotazníku ptá na vlastnosti té
trasy. Na konci pak zobrazí mapu Berlínu, kde jsou ulice barevně zvýrazněny dle kvality. Odkaz na
aplikaci: http://www.dynamicconnections.de

Waze
Aplikace umožňuje uživatelům zadat informaci o aktuální dopravě prostřednictvím mapového
editoru. Souhrn všech aktuálních událostí pak zobrazuje na jedné mapě, která se pravidelně v čase
obnovuje. Uživatelský vstup je kromě webového rozhraní umožněn také prostřednictvím mobilní
aplikace. Odkaz na aplikaci: https://www.waze.com
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Obrázek 2.3 - Dynamic Connection - Mapa po vyplnění průzkumu

BusRoutes
Aplikace slouží jako nástroj pro hromadný sběr informací ve věřejné dopravě v Indických městech. Je
tak budována síť zastávek a linek. Odkaz na aplikaci: http://busroutes.in

2.2.

Shrnutí

Aplikace, které umožňují lidem zadávat pomocí mapy informace týkající se dopravy, již existují.
Tematicky nejblíže je aplikace FixMyTransport umožňující reportovat problémy týkající se linek a
zastávek městské hromadné dopravy. Nicméně neumožňuje reportovat jejich kvality. Co se týče
hodnocení kvalit dopravy, tak nejblíže je aplikace Dynamic Connection v oblasti cyklistické dopravy.
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3. Use cases a analýza požadavků
V této kapitole jsou shrnuty veškeré nároky a funkce, které po aplikaci požaduji. V další části je
provedena use case analýza. Před vyjmenováním funkčních požadavků definuji nejprve seznam
pojmů, kterými budu aplikaci popisovat.
●
●
●
●

Objekt - pojmem se míní abstraktní označení pro konkrétní zastávku, linku, ulici, cestu, nebo
cyklostezku.
Kategorie - pojem označuje skupinu objektů podobného charakteru. Např. kategorie
zastávka, linka, ulice atd.
Kvalitativní atribut - pojem označuje vlastnost objektu, kterou je možno ohodnotit. Např.
čistota, bezpečnost zastávky, přeplněnost linky, atd.
Hodnocení - pojmem se míní proces, kdy se u zvoleného objektu ohodnotit kvalitativní
atribut stupnicí 1 až 10 pomocí.

3.1.

Funkční požadavky aplikace

Zde je seznam hlavních funkcí, které bude aplikace z pohledu uživatele poskytovat:

Prohlížet objekty
Aplikace vypíše všechny objekty podle zvoleného kritéria (kategorie objektu, zvolené území na
mapě). Vypisovat bude dvěma způsoby, a to seznamem nebo vyznačením na mapě. Na vypsaný
objekt bude možnost kliknout pro zobrazení detailnějších informací o objektu jako je název, popis a
průměrné hodnocení kvalitativních atributů. Kromě toho zde budou nástroje pro ohodnocení
kvalitativních atributů a pro přidání komentáře.

Hodnotit kvalitativní atributy objektu
U každého kvalitativního atributu bude panel pro vybrání hodnoty z definované stupnice, pomocí
něhož uživatelé objekt ohodnotí.

Prohlížet hodnoty kvalit objektů
Aplikace umožní zvýraznit objekty podle hodnoty vybraného kvalitativního atributu. Při zobrazení na
mapě budou objekty zvýrazněny velikostí puntíku a při zobrazení seznamem se objekty zvýrazní
pozicí.

Komentovat objekt
Uživatelé budou moci komentovat vybraný objekt, díky čemuž mohou blíže popsat kvality či
problémy objektu.

Vyhledat dopravní spojení
Aplikace umožní uživateli po zadání zdrojové a cílové zastávky vypsat vyhledat nejrychlejší dopravní
spojení na základě časových informací průjezdů linek mezi zastávkami.
Pro administrátora je po aplikaci požadováno následujicí:

Spravovat hodnocení
Administrátor bude mít přehled nad hodnocením a v případě nutnosti aplikace umožní
administrátorovi resetovat stávající hodnocení objektu.
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Spravovat komentáře
Administrátor bude moci listovat všemi přidanými komentáři a případně jednotlivé komentáře
smazat

3.2.

Požadavky na kvalitu aplikace

Zde je uveden seznam požadavků na kvalitu aplikace

Aplikace bude dobře fungovat na deskopových prohlížečích
Aplikace se bude dobře zobrazovat a ovládat na webových prohlížečích s rozlišením alespoň 1024 x
600 px. Podporovány budou nové verze prohlížečů Google Chrome, Internet Explorer a Mozilla
Firefox.

Požadavek na rychlost aplikace
Při obsluhování uživatelů by aplikace měla mít odezvu do 3s a funkčnost aplikace při obsluhování více
uživatelů zůstane stejná.

Přenositelnost na jiná města
Do aplikace bude možno importovat data i z jiných měst.

3.3.

Use case analýza

Aplikace bude obsluhovat dva účastníky, a to uživatele a administrátora.
Uživatel: Uživatelem se označuje osoba, která navštíví webové rozhraní.
Administrátor: Administrátor je osoba, která po přihlášení spravuje data aplikace a kontroluje obsah
vložený uživatelem.

Následuje obrázek s use case diagramem a seznam use case scénářů, které aplikaci blíže popisují z
pohledu uživatele.

Obrázek 3.1 - Use case diagram
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Use case scénář: Uživatel prohlíží objekty na mapě
Standardní
postup

Uživatel klikne na odkaz směřující na hlavní stránku
Server ho požádá o vybrání kategorie
Uživatel vybere kategorii
Server mu vrátí stránku s výřezem mapy města. Mapa bude u sebe mít
panel pro přiblížení / oddálení a panel pro posun mapy do světových
stran
5. Server mu pošle seznam objektů, které se nacházejí v aktuálním výřezu
mapy a ty se zobrazí na svých pozicích na mapě.
6. Uživatel pokračuje kliknutím na panel pro posun
7. Server mu vrátí seznam objektů podobně jako v kroku 4 v pořadí
závisející na vybrané stránce
1.
2.
3.
4.

Aktor: Uživatel

Use case scénář: uživatel prohlíží objekty v seznamu
Standardní
postup
Aktor:
Uživatel

Uživatel klikne na odkaz směřující na seznam objektů
Server ho požádá o vybrání kategorie
Uživatel vybere kategorii
Server mu vrátí seznam prvních 20 objektů v tabulce, ve které bude název
objektu a hodnoty kvalitativních atributů. Pod tabulkou bude panel se
stránkováním.
5. Uživatel pokračuje vybráním stránky v panelu se stránkováním.
6. Server mu vrátí seznam objektů stejně jako v kroku 4 v pořadí závisející na
vybrané stránce
1.
2.
3.
4.

Use case scénář: uživatel ohodnotí objekt
Standardní
postup
Aktor: Uživatel

1. Uživatel klikne na odkaz směřující na detaily konkrétního objekt
2. Server mu pošle stránku s detaily objektu Uživatel si vybere kvalitu
objektu, kterou chce ohodnotit, a té přiřadí hodnotu výběrem počtu
hvězdiček od 1 do 10 z panelu vedle názvu kvality.
3. Po přiřazení hodnot klikne uživatel na tlačítko ohodnotit a data se pošlou
na server
4. Server hodnoty kvalit uloží a informuje ho o uložení
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Use case scénář: uživatel okomentuje objekt
Standardní
postup
Aktor: Uživatel

Alternativní
postup

1. Uživatel klikne na odkaz směřující na detaily konkrétního objekt
2. Server mu pošle stránku s detaily objektu včetně formuláře pro přidání
komentáře
3. Uživatel vyplní jméno, text komentáře a z důvodu antispamové ochrany
opíše kód z obrázku
4. Po vyplnění formuláře klikne uživatel na tlačítko přidat komentář s data se
pošlou na server
5. Server uloží komentář a informuje ho o uložení
V 5. kroku server zjistí, že je formulář chybně vyplněný a informuje ho o chybě.

Use case scénář: uživatel vyhledá dopravní spojení
Standardní
postup
Aktor: Uživatel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uživatel klikne na odkaz pro vyhledání spojení
Server mu pošle stránku s formulářem pro vyhledání spojení
Uživatel vyplní z jaké a do jaké zastávky chce vyhledat spojení
Server mu při vyplňování zastávek napovídá seznamem s názvy zastávek
Po vyplnění formuláře klikne uživatel na tlačítko vyhledat spojení
Server mu vrátí nejrychlejší spojení v podobě posloupnosti zastávek a
seznamu linek, kterých se spojení týká.

Alternativní
postup

V 6. kroku server zjistí, že zadaná zastávka nebyla nalezena a informu je o tom

Alternativní
postup

V 6. kroku server zjistí, že spojení mezi zastávkami neexistuje a informuje ho o
tom

Use case scénář: Administrátor se odhlásí
Standardní postup
Aktor:
Administrátor

1. Administrátor klikne na odkaz pro odhlášení
2. Server administrátora odhlásí
3. Server administrátora přesměruje na
přihlašovacích údajů

stránku

pro

zadání
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Use case scénář: Administrátor se přihlásí
Standardní
postup

1.
2.
3.
4.

Aktor:
Administrátor

Alternativní
postup

Administrátor klikne na odkaz směřujicí na stránku s příhlášením
Server vrátí stránku s formulářem pro zadání přihlašovacích údajů
Administrátor zadá uživatelské jméno a heslo a klikne na přihlásit
Server uživatele přihlásí přesměruje ho na úvodní stranu

V 4. kroku server zjistí, že přihlašovací údajé jsou chybné a vrátí ho zpět na
stránku pro jejich opětovné zadání

Use case scénář: Administrátor smaže komentář
Standardní postup
Aktor:
Administrátor

Administrátor se přihlásí
Administrátor klikne na odkaz pro zobrazení přidaných komentářů
Server vrátí stránku se seznamem naposledy přidaných komentářů
Administrátor klikne na tlačítko smazat komentář umístěné vedle
komentáře
5. Server smaže komentář
1.
2.
3.
4.

Use case scénář: Administrátor resetuje hodnocení objektu
Standardní postup
Aktor:
Administrátor

1. Administrátor se přihlásí
2. Administrátor klikne na odkaz směřující na editaci konktrétního
objektu
3. Server vrátí stránku s formulářem pro editaci objektu včetně tlačítka
pro resetování hodnocení
4. Administrátor klikne na tlačítko resetovat hodnocení
5. Server resetuje hodnocení objektu
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4. Design / Architektura
Při rozhodovaní, jakou architekturu pro postavení aplikace zvolit, jsem vycházel z požadavků na
aplikace, z rešerše a z mých znalostí. Vzhledem k tomu, že bude jednat o webovou aplikaci, tak bude
zapotřebí webového serveru a klienta, který mezi sebou budou komunikovat HTTP protokolem. Na
webovém serveru bude ukryta veškerá logika aplikace a budou tam uložena data. Klientem pak bude
uživatelův internetový prohlížeč, který bude zasílat na server HTTP požadavky (HTTP Request) a
následně přijímat od serveru HTTP odpovědi (HTTP Response). To, co se bude posílat klientovi ze
serveru, bude zajišťovat prezentační vrstva aplikace.
Jako programovací jazyk aplikace preferuji jazyk PHP verze 5.x, který je na webové aplikace
specializovaný, umožňuje programovat objektově a mám s ním již nějaké zkušenosti. Pro ukládání
preferuji databázi MySQL, se kterou lze v PHP pracovat pomocí knihovny.
Dnešní webové aplikace psané v PHP jsou většinou postavěné v nějakém frameworku, který využívá
objektových vlastností jazyka. Většina frameworků je založena na návrhovém vzoru MVC. Další
možností pro vytvoření webové aplikaci je použítí nějakého CMS (Systém pro správu obsahu), což pro
tuto aplikaci není vhodná volba. Během řešerže jsem narazil na open source platformu Ushahidi,
kterou jsem se pro postavení aplikace rozhodl použít.

4.1.

Zdůvodnění volby platformy Ushahidi

Důvodů volby postavit aplikaci na platformě Ushahidi bylo více. Hlavním důvodem byla její
funkcionalita podobná funkčním požadavkům mojí aplikace a využívání mapy pro zobrazování
objektů. Dalším důvodem byla její architektura, jenž mi umožňuje platformu snadno rozšířit pomocí
doplňků. Tím nepřijdu o možnost případné aktualizace. Navíc mohu platformu zdarma stáhnout a
použít, protože je distribuována jako otevřený software Open Source pod licencí LGPL.

4.1.1. Platforma Ushahidi
Cílem platformy je hromadný sběr informací v podobě reportování nějakých událostí, které se vážou
k nějakému geografickému místu na mapě. Mezi hlavní funkce platformy patří
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Přidání nového reportu
Řazení reportů do kategorií
Procházení reportů seznamem
Zobrazení reportů na mapě
Registrovat se ke zvolené oblasti na mapě pro upozornění na nové reporty
Možnost komentovat jednotlivé reporty
Možnost moderování přidaných reportů a komentářů
Registrace a přihlašováni uživatelů a administrátora
Podpora pro více jazyků včetně češtiny

Ushahidi poskytuje mimojiné také komplexní nastavitelnost platformy, správu uživatelů,
uživatelských rolí, možnost přidat individuální statické stránky, nezávislost na mapových podkladech
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a další. Mezi další užitečnou vlastností je právě možnost přidat vlastní doplňky, a tím funkčnost
platformy rozšířit.
Z pohledu architektury se jedná o webovou aplikaci postavenou ve frameworku Kohana. Kohana je
objektově orientovaný webový framework psaný v jazyce PHP verze 5 a je založený na MVC
architektuře. Mezi jeho přednosti patří vrstevnatý souborový systém, umožňující stavět aplikaci do
modulů. Díky této vlastnosti Ushahidi poskytuje možnost rozšíření pomocí přídaných modulů
(plugins). Mezi další vlastnosti Kohany patří snadná konfigurace, přehledný výpis zachycených chyb,
ladění a další. Je stále vyvíjen a v současnosti je dostupný ve verzích 2.x a 3x. Co se týče datové
vrstvy, tak Ushahidi používá pro ukládání dat MySQL databázi. S databází pracuje technikou ORM. V
prezentační vrstvě využívá javascriptových knihoven JQuery, která slouží především pro snadnou
manipulaci HTML, CSS v paměti prohlížeče, a OpenLayers, která slouží pro zobrazení mapy a interakci
s ní.

4.2.

Architektura aplikace

Aplikace bude postavena na platformě Ushahidi jejím rozšířením pomocí doplňku. Doplněk bude
přidávat novou funkčnost a využívat stávající. Schéma architektury je na následujicím obrázku.

Obrázek 4.1 - Schéma architektury aplikace
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Ushahidi je složena z hlavních komponent
●
●
●
●
●
●

Controllers: Obsluhují požadavky od klienta
Models: Reprezentují tabulky v databázy
Views: Obsahují prezentační logiku aplikace
Helpers: Pomocné funkce používané napříč aplikací
Libraries: Knihovny třetích stran
Plugins: Obsahují doplňky rozšiřující platformu. Zde bude i moje rozšíření.

Doplněk používá MVC architektruru a jeho adresářová struktura je podobná jako u samotné
Ushahidi. Doplněk funguje jednak tak, že se při jeho iniciaci zaregistrují tzv. callback funkce, které
jsou volány, v momentě kdy v Ushahidi nastane událost. Tyto funkce pak vykonávají logiku doplňku.
Události vyvolává Ushahidi dvou typů, a to filtry a akce. Dále doplněk funguje tak, že pokud přijde
požadavek na aplikaci a není pro něj controller v Ushahidi, tak se použije controller doplňku, pokud
existuje. Ushahidi začne doplněk používat až po jeho nainstalování a aktivaci, jež se provádí v
administračním rozhraní.
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5. Datový model a jeho vazba na datový model Ushahidi
V této kapitole je nejprve popsán datový model navrhované aplikace. Poté je znázorněno jeho
následné navázání na datový model Ushahidi.

5.1.

Konceptuálni (Logický) datový model aplikace

Obrázek 5.1 - Class Diagram

Objekt
Hlavním modelem celé aplikace, je abstraktně nazvaný objekt. Představuje zastávku nebo linku ve
veřejné hromadné dopravě, cyklostezku, ulici, parkovací místa atd. Každý objekt je charakterizován
atributy
●
●
●
●
●

ID - Identifikátor objektu
Název - konkrétní název objektu
Poloha - GPS souřadnice
Geometrický tvar - Bod, úsečka, polygon
ID kategorie - Identifikátor konkrétní kategorie

Kvalitativní atribut
Model představuje kvalitu objektu, kterou je možno hodnotit. Je určen kategorií, např pro kategorii
zastávka, to budou kvality čistota, bezpečnost a pro kategorii linka přeplněnost atd. Atributy modelu
jsou
●
●

Název - pojmenování atributu
ID kategorie - Identifikátor kategorie, ke které se váže

Kategorie
Kategorie rozděluje objekty do skupin a určuje. Atributy jsou
●
●

ID - Identifikátor kategorie
Název - název kategorie
13

Komentář
Představuje textové ohodnocení konkrétního objektu, nebo nahlášení nějakého problému
uživatelem. Atributy jsou
●
●
●
●

ID - Identifikátor komentáře
ID objekt - Identifikátor objektu, ke kterému se komentář váže
text - Text komentáře
autor - jméno uživatele, jenž komentář přidává

Hodnocení
Představuje hodnocení konkrétního kvalitativního atributu objektu uživatelem. Atributy jsou
●
●
●
●

ID kvalitativni atribut - Identifikátor kvalitavního atributu, kterého se hodnocení týká
ID objekt - Identifikátor objektu, kterého se hodnocení týká
Hodnota - Uživatelem zvolená hodnota
IP adresa - Identifikace uživatele pomocí IP adresy

Administrátor
Představuje uživatele, který bude aplikaci spravovat. Atributy jsou
●
●
●

ID - Identifikátor uživatele
Uživatelské jméno - Jméno uživatele
Heslo - Heslo uživatele

5.2.

Mapování na datový model Ushahidi

Schéma mapování je na následujícím obrázku.

Obrázek 5.2 - Schéma mapování modelu cílové aplikace na model Ushahidi
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Z datového ER modelu Ushahidi budou použity následující modely, které se logicky podobají modelu
cílové aplikace.

Incident
Model v Ushahidi představuje vložený report. Nese atributy pro identifikátor reportu, název, popis,
GPS souřadnice a další. Logicky bude představovat objekt cílové aplikace.

Category
Model v Ushahidi řadí reporty do kategorií. Obsahuje atributy pro identifikátor kategorie, název,
popis a další. Model bude představovat model kategorie v cílové aplikaci.

Rating
Model v Ushahidi představuje hodnocení pouze pro dvě hodnoty, a to +1 a -1. Obsahuje atributy pro
identifikátor reportu, hodnotu hodnocení, IP adresu uživatele a další. Model bude představovat
model hodnocení v cílové aplikaci

Comment
Model v Ushahidi představuje komentáře vázající se ke konkrétnímu reportu. Nese atributy pro
identifikátor reportu, jméno autora, text, čas vytvoření a další. Model bude představovat model
Komentář.

Users
Tento model v Ushahidi představuje uživatele i administrátora. Nese atributy pro identifikátor
uživatele, uživatelské jméno, heslo a další. Logicky bude zastupovat model administrátor v cílové
aplikaci
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6. Implementace
Implementace aplikace probíhala v několika krocích. Nejprve bylo potřeba připravit prostření pro
samotné rozběhnutí aplikace. Poté stáhnout, nainstalovat a nastavit nejnovější verzi vydání Ushahidi.
Následně jsem vytvořil doplňek, ve kterém jsem implementoval veškerou funkčnost, kterou samotná
Ushahidi neposkytovala. Vytvořený doplňek pak bylo nutné v administračním rozhraní Ushahidi
nainstalovat a aktivovat. Abych mohl výslednou aplikaci testovat, naimportoval jsem do ní zastávky a
linky italského města Torina.

6.1.

Příprava prostředí pro běh aplikace

Aby bylo možné spustit Ushahidi, bylo nutné mít nainstalovaný a spuštěný webový server a
databázový server. Kromě toho musí být nainstalováno prostředí pro spouštění PHP skriptů. Pro
platformu Windows existuje instalační balíček WampServer, který právě tyto tři komponenty
obsahuje, nainstaluje a propojí. Konkrétně obsahuje webový server Apache, databázový server Mysql
a PHP. Já jsem aplikaci pouštěl na platformě Windows 7 v prostředí Apache verze 2.2, Mysql verze 5.5
a PHP verze 5.3.

6.2.

Instalace a konfigurace Ushahidi

Platformu bylo nutné po stáhnutí rozbalit ze zip archivu a všechny soubory přesunout do kořenové
složky webového serveru pro webové prezentace (c:\wamp\www). Poté šlo k aplikaci přistoupit přes
adresu http://localhost/ushahidi/. Ještě před samotnou instalací bylo nutné vytvořit novou databázi
Ushahidi a nastavit uživatele a práva pro přístup k ní. Poté mě platforma při prvním spuštění vedla
instalačním průvodcem k jejímu nainstalování a konfiguraci. Na výběr bylo ze dvou průvodců, jeden
pro základní instalaci, druhý pro pokročilou instalaci. Já postupoval průvodcem pro základní instalaci,
kterým jsem v několika krocích nejprve zadal údaje pro spojení s databází a poté vytvořil uživatelský
účet pro administrátora. Po instalaci se ještě musel vložit a aktivovat vytořený doplňek. Ten jsem
vložil do složky plugins v adresáři Ushahidi a následně po přihlášení administrátora aktivoval v sekci
doplňky, kde se mi vložený doplňek automaticky zobrazil v seznamu dostupných doplňků
Ushahidi ještě bylo nutné dále přizpůsobit. V administračním rozhraní jsem zakázal vkládání reportů
uživateli a upozorňování uživatelů na nové reporty. Dále jsem nastavil jazyk češtinu, přidal kategorii
zastávka a linka a přizůsobil zobrazování mapy (zoom a výchozí poloha).

6.3.

Implementace doplňku

Aplikace byla implementována formou doplňku ke stávající platformě Ushahidi. Při tvorbě doplňku
jsem postupoval podle návodu na wiki stránce Ushahidi. Ushahidi má pro doplňky vyhrazenou složku
pojmenovanou plugins. Obecná adresářová struktura doplňku je na následujícím obrázku 6.1. Ne
všechny složky však musely být implementované.
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Obrázek 6.1 - Obecná adresářová struktura doplňku

Pro potřeby implementovaného doplňku byly použity složky
●
●
●
●
●

hooks: Sem se implementují veškeré callback metody pro odchycení událostí
libraries: Do složky se umisťují knihovny třetích stran a dle návodu také soubor pro instalaci
samotného doplňku
views: Sem se implementuje prezentační logika doplňku jako HTML, CSS a Javascript soubory
models: Sem se implementují třídy reprezentující tabulky v databázi
controllers: Sem se implemetuje logika pro obsloužení požadavků od klienta

Nejprve bylo nutné vytvořit dle návodu hook soubor se třídou ratingquality pojmenovanou dle názvu
doplňku (hooks/ratingquality.php). Tato třída se načte během inicializace Ushahidi a zaregistrují se
v ní callback metody pro události, které Ushahidi vyvolává.
Dále jsem musel implementovat instalační třídu ratingquality_install
(libraries/ratingquality_install.php) s metodou run_install. Tato metoda spustí sql skript
(ratingquality_install.sql), který přidá do databáze nové tabulky a nastaví prostředí Ushahidi. Další
metoda uninstall vrátí provedené změny v databázi zpět.
Pro nově přidané tabulky v databázi jsem následně vytvořil modely ve složce models. Pro tabulku
attribute je implementovaný model Attribute_Model (models/attribute.php) reprezentující
kvalitativní atributy. Tabulka incident_pair má implementován model Incident_pair_Model
(models/incident_pair.php) reprezentující propojení zastávek s linkami, které jimi prijíždějí. Pro
tabulku incident_weight je vytvořen model Incident_Weight (models/incident_weight.php), který
reprezentuje časové vzdálenosti mezi zastávkami. Každý model dědí od třídy ORM, díky které lze
manipulovat s databází objektově. Knihovna ORM (Object Relation Mapping ) používá návrhový vzor
active record.
6.3.1. Implementované funkce
Do doplňku jsem implementoval následující funkce
6.3.1.1.
Zobrazení hodnot kvalitativních atrubutů
Na každé stránce s detailem zastávky nebo linky jsou uvedeny průměrné hodnoty kvalitativních
atributů. Hodnoty jsou znázorněny v rámečku na následujícím obrázku č. 6.2.
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Logika funkčnosti byla implementována ve třídě ratingquality v callback metodě
show_object_rating, která byla volána po události ushahidi_action.report_meta v samotné Ushahidi.
Pro zobrazení byla použita šablona views/ratingquality/rating/info.php.

Obrázek 6.2 - Průměrné hodnoty kvalitativních atributů zastávky

6.3.1.2.
Zobrazení a obsloužení panelu pro hodnocení kvalit
Panel pro ohodnocení kvalitativních atributů zastávek a linek se zobrazuje na stránce s detaily o
zastávce nebo lince. Vedle každého kvalitativního atributu lze zadat hodnotu vybráním hvězdiček.
Čím více hvězdiček je vybráno, tím lepší kvalita daného atributu je zadána. Po ohodnocení je třeba
kliknout na tlačítko Ohodnotit, aby se hodnocení uložilo. Panel je zobrazen v rámečku na následujícím
obrázku 6.3.

Obrázek 6.3 - Panel pro ohodnocení kvalit zastávky

Zobrazení panelu je implementováno ve třídě ratingquality v callback metodě show_object_rating
volané po události ushahidi_action.report_meta, kde se nastaví šablona pro zobrazení panelu
views/ratingquality/rating/form.php. Pro vybírání hodnot kvality používám nástroje jQuery Star
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Rating Plugin v3.14 (http://www.fyneworks.com/jquery/star-rating/). Obsloužení panelu je
implementováno ve třídě Rating_Controller (controllers/rating.php) v metodě rate.

6.3.1.3.
Resetování hodnocení administrátorem
Na stránce s detailem zastávky nebo linky se přihlášenému administrátoroty objeví pod panelem
s hodnocením tlačítko Resetovat hodnocení. Po kliknutí se smaže hodnocení všech kvalitativních
atributů objektu.

Obrázek 6.4 - Tlačítko pro resetování hodnocení

Obsloužení tlačítka je implementováno ve třídě Rating_Controller (controllers/rating.php) v metodě
reset.

6.3.1.4.
Zobrazení propojenosti linek a zastávek
Na stránce s detailem zastávky (resp. linky) je mimojiné vypsán seznam linek (resp. zastávek), které
zastávkou projíždějí (resp. kudy linka projíždí). Vedle každé zastávky (resp. linky) jsou pak uvedené její
kvality. Vše je znázorněno v rámečku na následujícím obrázku 6.5.
Zobrazení seznamu linek či zastávek je implementováno ve třídě ratingquality v callback metodě
show_object_pair volané po události ushahidi_action.report_extra, kde se nastaví šablona pro
zobrazení (views/ratingquality/object_pairs.php).
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Obrázek 6.5 - Seznam zastávek kudy linka projíždí

6.3.1.5.
Výpis zastávek a linek seznamem
Po kliknutí na stránku pro procházení zástávek a linek je uživatel nejprve vyzván ke zvolení kategorie
(Zastvávky, Linky). Poté se mu zobrazí v tabulce seznam prvních deset objektů vybrané kategorie,
kde v prvním sloupci se nachazejí názvy objektů a v dalších sloupcích kvalitativní atributy a jejich
hodnoty. Objekty lze jednak procházet přes panel stránkovače umístěný pod tabulkou a jednak je
řadit vzestupně či sestupně dle hodnoty kvalitativního atributu.

Obrázek 6.6 - Seznam zastávek kudy linka projíždí

Zobrazování je implementováno v Objects_Controller (controllers/objects.php) v metodě index, ve
které jsou nejprve načteny do proměnných kategorie, atributy a objekty a tyto proměnné pak
předány šabloně, která je vše vykreslí (views/ratingquality/objects/list.php,
views/ratingquality/objects/category.php)
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6.3.1.6.
Zvýraznění linky či zastávky dle kvalitativního atributu
Na úvodní straně se na pravé straně zobrazuje mapa a na levé panel pro výběr kategorie a výběr
kvalitativního atributu pro zvýraznění . Po kliknutí na kategorii se na mapě zobrazí pouze objekty
z vybrané kategorie (zastávky, linky) v podobě kruhů. Po kliknutí na kvalitativní atribut budou kruhy
různě veliké v závislosti na průměrné hodnotě všech hodnocení zvoleného atributu. Ukázka je vidět
na následujícím obrázku 6.7.

Obrázek 6.7 - Zvýraznění zastávek dle kvalit

Zobrazování levého panelu pro výběr kvalitativnách atributů je implementováno ve třídě
ratingquality v callback metodě show_attribute_selector volané po události
ushahidi_action.main_sidebar_post_filters, kde se nastaví šablona pro zobrazení (views/
ratingquality/atribute_selector.php).
Docílení zvýraznění dle vybraného atributu bylo složitější. Nejprve bylo nutno odchytit událost
ushahidi_filter.get_incidents_sql v callback metodě get_incident_sql, kde jsem modifikoval SQL dotaz
sestavený platformou tak, aby mi databáze vedle objektů vrátila i průměrnou hodnotu atributu. Poté
jsem musel odchytit události ushahidi_filter.json_alter_markers a ushahidi_filter.json_index_
features, abych do vrácené pole objektů pro mapu přidal informaci velikosti kruhu. To bylo
implementované ve třídě Jsonmap_Controller.

6.3.1.7.
Vyhledání spojení mezi zastávkami
Po kliknutí na Hodnocení vaší cesty se uživateli objeví formulář pro vyhledání cesty. Formulář
obsahuje vstupní pole pro zdrojovou a cílovou zastávku. Během vyplňování je implementováno
našeptávání názvů zastávek. Po odeslání formuláře se zobrazí seznam zastávek a linek, kterých se
vyhledané spojení týká. Na vypsanou zastávku či linku lze pak kliknout a přesměrovat se na detailt
objektu, kde lze objekt ohodnotit. Ukázka je vidět na obrázku č. 6.8.
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Obrázek 6.8 - Vyhlédání cesty

Hledání je implementováno pomocí Dijkstrova algoritmu pro vyhledávání nejkratších cest v grafu.
Zastávky představují vrcholy grafu a hrany jsou ohodnoceny dobou jízdy mezi zastávkami. Pro
nalezení cesty jsem použil knihovnou s tímto algoritmem napsanou v PHP. Hledání spojení je
primitivní, nebere v úvahu denní a noční linky, intervali jizdních spojů a nerozlišuje mezi pracovními
dny a víkendem. Mimojiné hledání trvá trochu déle (kolem 10s), protože se musejí do skriptu načíst
všechny hrany z databáze a teprve pak se hledá nejrychlejší cesta.
Obsloužení formuláře je implementováno ve třídě Pathfinder_Controller (controllers/pathfinder.php)
v metodě index, našeptávání jmen zastávek je implementováno v metodě json. Pro zobrazení
formuláře je použita šablona (views/ ratingquality/pathfinder/form.php) a pro zobrazení zastávek a
linek šablona (views/ ratingquality/pathfinder/results.php).

6.3.1.8.
Optimalizace mapy
Po importování zastávek a linek bylo načítání objektů do mapy na úvodní straně velmi pomalé.
Důvodem bylo, že se do mapy načítaly všechny objekty v databázi. Načítání jsem zrychlil tím, že jsem
do požadavku o vrácení objektů přidal informaci o aktuálním výřezu mapy. Implementace však
vyžadovala zásah do javascriptového souboru Ushahidi (media/js/ushahidi.js)

6.4.

Co bylo využito z Ushahidi

V Ushahidi bylo především využito podpory reportů, které představovaly v cílené aplikaci zastávku
nebo linku. Dále bylo využito zobrazování na mapě, kategorizování, podpory uživatelského účtu pro
administrátora, komentování objektu a mazání přidaných komentářů administrátorem.

6.4.1. Komentování objektu
Na stránce s detailem zastávky nebo linky se v dolní části nachází seznam přidaných komentářů a
formulář pro přidání nového komentáře. Formulář obsahuje pole pro jméno, e-mail, text komentáře
a pro výsledek jednochudého součtu číslic složící jako protispamová ochrana.
22

6.4.2. Mazání komentářů
Administrátor vidí přehledný seznam přidaných komentářů po přihlášení v sekci Admin zpráv ->
Komentáře, kde vybraný komentář může smazat.

Obrázek 6.9 - Správa komentářů

6.5.

Import vstupních dat

Pro testovací účely byly použity zástavky a linky z jizdních řádů italského města Torino. Jizdní řády
byly dostupné ve formátu GTFS - General Transit Feed Specification. Z těchto dostupných dat pak
byly extrahovány informace o zastávkách a linkách, a tyto informace pak byly vloženy do databáze
Ushahidi.

6.5.1. GTFS formát
GTFS definuje společný formát pro jízdní řády veřejné hromadné dopravy obsahující geografické
informace. Formát je tvořen skupinou povinných a volitelných souborů splňující definované
požadavky. Mezi povinné soubory patří
●
●
●
●
●
●

agency.txt - seznam agentur poskytující data v souborech
stops.txt - seznam jednotlivých míst, kde se cestující nastupují a vystupují do dopravních
prostředků
routes.txt - seznam linek
trips.txt - seznam tras, kudy projíždějí jednotlivé linky
stop_times.txt - zastávkové časy příjezdů a odjezdů linek
calendar.txt - kalendářní provoz linek

Mezi nepovinné soubory patří calendar_dates.txt, fare_attributes.txt, fare_rules.txt, shapes.txt,
frequencies.txt, transfers.txt, feed_info.txt
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6.5.2. Import GTFS dat do databáze Ushahidi
Celkový proces importu zastávek a linek do aplikace probíhal v několika fází. Nejprve bylo nutno
vytvořit novou databázi gtfs a do ní přesunout GTFS data. Poté jsem pomocí SQL skriptů tyto data
přesunul do databáze Ushahidi.

Přesun GTFS dat ze souboru do databáze
Pro přesun dat jsem použil programu TimeTableDataConvertor napsaný v Javě vyvinutý pro konverzi
českého formátu pro jízdní řády JDK do formátu GTFS. Program podporuje načtení zip archivu s GTFS
soubory, vytvoření databáze a následné její naplnění daty. Program však vyžadoval pár zásahů do
zdrojového kódu. Změnit databázi z JDBC na MySql a dále optimalizovat vkládání do databáze.
Optimalizace se týkala vkládání více řádků přes příkaz INSERT, kdy se nevkládalo do datbáze řádek po
řádku, ale během jednoho příkazu se vložilo 1000 řádků. Import se tím zrychlil z řádu hodin na pár
minut.

Transformace dat z databáze GTFS do databáze Ushahidi
Jakmile byly GTFS data nahrány v databázi, stačilo pak spustit SQL skripty pro přesun do databáze
Ushahidi. Skripty jsem vytvořil pro zastávek a linek města Torina a přesun libovolného jiného města.
Důvodem bylo, že jsem potřeboval sjednotit stejnojmenné zastávky města Torina na jednu. Například
jsem sjednotil zastávky Fermata 13311 – Condove a Fermata 23311 – Condove na zastávku Condove.
Pro přesun města Torina jsem nejprve spustil skripty uprava-gtfs-dat.sql a torino-uprava.sql, ve
kterých se vytvořily pomocné tabulky pro urychlení dalších příkazů. Poté jsem spustil skript torinopresun.sql, který extrahoval data zastávek a linek, k linkám našel zastávky a jejich trasy, spočítal doby
jízdy mezi zastávky a poté vše přesunul do databáze Ushahidi. Pro přesun jiného města je vytvořen
skript presun.sql. Podrobnější návod je uveden v přiloze.
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7. Testování
Aplikace byla otestována z hlediska funkčnosti automatickými testy na úrovni kódu pomocí
frameworku PHPUnit a na úrovni webového prohlížeče pomocí programu Selenium. Dále jsem
otestoval, jak se aplikace zobrazuje ve webových prohlížečích.

7.1.

Funkční a jednotkové testování

Jednotkové testování (Unit test) na úrovni kódu se provádělo pomocí testovacího frameworku
PHPUnit, jež vyžadoval instalaci repositáře PEAR pro správu PHP rozšíření. Cílem tohoto testování
bylo oddělit části kódu na jednotkové testy a ověřit jejich správnost. Pro testování se musela vytvořil
třída, která dědí od třídy PHPUnit_Framework_TestCase. Do třídy se pak psaly metody začínající
prefixem test a vnich pomocí asertací se ověřovala požadovaná funkčnost. Celý test se pak spustil z
příkazové řádky příkazem phpunit --stderr. Konkrétně jsem otestoval funkčnost týkající se
implementovaného doplňku.
Tabulka 7.1 - Jednotkové testy

Test
Započítání hodnocení kvality objektu
Resetovaní hodnocení kvalit objektu
Vrácení průměrného hodnocení
Vrácení seřazených objektů dle hodnot vybrané
kvality

Výsledek
OK
OK
OK
OK

Testování na úrovni prohlížeče se provedlo v prostředí Selenium, které fungovalo jako doplňěk k
prohlížeči Mozilla Firefox. Konkrétně jsem otestoval načtení panelu pro hodnocení kvalit objektu,
zvýraznění dle kvalitativního atributu a zda je vidět tlačítko pro resetování hodnocení po přihlášení
administrátora.
Tabulka 7.2 - Testování v Selenium

Test
Načtení panelu pro hodnocení kvalit
Zvýraznění dle kvalitativního atributu
Resetování hodnocení

7.2.

Výsledek
OK
OK
OK

Testování v prohlížečích

Výslednou aplikaci jsem podrobil testu zobrazení v nejnovějších verzích prohlížečů Mozilla Firefox
verze 16, Internet Explorer verze 9 a Google Chrome verze 23.
Tabulka 7.3 - Testování zobrazení v prohlížečích

Test
Zobrazení mapy s objekty
Zvýraznění objektů na mapě dle kvality
Procházení zastávek a linek
Hodnocení kvalit
Vyhledání spojení

Internet
Explorer
OK
OK
OK
OK
OK

Mozilla
Firefox
OK
OK
OK
OK
OK

Google
Chrome
OK
OK
OK
OK
OK
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8. Závěr
Cílem práce bylo vytvořit internetovou aplikaci umožňující strukturovaný sběr, agregaci a analýzu
informací o vlastnostech dopravních sítí. Během vývoje jsem se zaměřil na veřejnou hromadnou
dopravu. Výsledná aplikace je postavená na platformě Ushahidi ve formě jejího rozšíření pomocí
doplňku a je zaměřená na hodnocení kvalit zastávek a linek MHD. Za účelem testování byly do
aplikace importovány zastávky a linky italského města Turím z jízdních řádů ve formátu GTFS. V
příloze je návod na import i jiného města.
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9. Zdroje a odkazy









Ushahidi Platform
http://ushahidi.com/products/ushahidi-platform
Wiki Ushahidi
https://wiki.ushahidi.com
Kohana Framework
http://kohanaframework.org/
GTFS formát
https://developers.google.com/transit/gtfs/
Testovací framework PHPUnit
http://www.phpunit.de/manual/current/en/
PHP dijkstra knihovna
https://github.com/kay/PHP-Dijkstra
jQuery Star Rating Plugin – panel pro hodnocení
http://www.fyneworks.com/jquery/star-rating/
Cacoo diagrams – nástroj pro vytváření schémat
https://cacoo.com
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Příloha CD






hodnoceni-dopravy – složka obsahujicí aplikaci
o navod.pdf – návod na zprovoznění aplikace
o app_final.zip – finální verze aplikace
o db.sql – exportovaná databáze
o ratingquality_plugin.zip – rozšiřující doplňek Ushahidi
o ushahidi-original.zip – Ushahidi plaforma
gtfs-import – složka obsahující skripty pro import zastávek a linek
o navod.pdf – návod pro import zastávek a linek
o konvertor – složka obsahující program pro přesun GTFS dat ze soubor do databáze
o db-gtfs-torino.zip – databáze GTFS dat Turína
o presun.sql, torino-presun.sql, torino-uprava.sql, uprava-gtfs-dat.sql – SQL skripty
pro přesun z databáze GTFS do databáze Ushahidi
Ushahidi_v2.6_master_schema.png – ER model databáze Ushahidi
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