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Abstrakt 
Práce se zabývá vlivem Internetu na geografické informační systémy (GIS). Zaměřuje se 
především na publikaci a sdílení geografických dat na Internetu. Část práce je věnována 
vývoji a popisu technologií internetových GIS. Nastíněn je i budoucí vývoj v oblasti 
geografických informačních služeb. Hlavním cílem práce bylo nalezení vhodného tech-
nologického řešení pro publikaci geodat a návrh webové mapové aplikace. V tomto 
návrhu byly použity pouze nekomerční produkty označené jako Open Source či free-
ware. Do hloubky byl zkoumán software MapServer, který je vyvíjen na Univerzitě 
v Minnesotě. Výsledkem práce je aplikace Radčice1, která interaktivně prezentuje pro-
jekt Povodňový GIS. Pro tuto aplikaci bylo taktéž nutné získat vhodná podkladová data. 

Klíčová slova: geodata, GIS, Internet, MapServer, Open Source, povodně, vizualizace, 
Web Mapping 

 

Abstract 
Name: Inexpensive method of geographic data publication on Internet (design and 
implementation). 

This work deals with the influence of Internet on Geographic Information Systems 
(GIS). It focuses on the geographic data publication and sharing on Internet. Part of this 
work concerns with development and description of Internet GIS technologies. The 
future of Geographic Information Services is indicated as well. The aim of this work is 
to find an appropriate technological solution for data publishing and to design a Web 
map aplication. Only non-commercial products (marked as Open Source or freeware) 
were used. Software MapServer, developed on the University of Minnesota, was 
examined deeply. The result of this work is the Web map application Radčice1. 
It interactively presents the Flood GIS project on Internet. It was also necessary to gain 
appropriate data for this application as well. 

Keywords: geodata, GIS, floods, Internet, MapServer, Open Source, visualization, 
Web Mapping 
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1 Úvod 
V posledních několika letech se v oblasti geografických informačních systémů (GIS) 
stále častěji užívají pojmy jako standardizace a interoperabilita. Příčinou tohoto trendu 
je velice rychlý vývoj informačních technologií (IT) na úrovni několik platforem (PC, 
PDA, mobilní telefony), který ovlivňuje i vývoj GIS. Vznikající technologie a programy 
pak mezi platformami a operačními systémy spolu často nekomunikují. Dalším důvo-
dem používání těchto pojmů je situace v oblasti pořizování geodat. Ta jsou často kvůli 
vzájemné nekompatibilitě jejich formátů pořizována opakovaně a efektivita jejich vyu-
žití je obecně nízká. 

Proto se v současné době často hovoří o přechodu z geografických informačních systé-
mů na geografické informační služby. Jejich vize je taková, že zákazník nekupuje celý 
balík programů (jehož nástrojů nevyužije) a dat (z nichž potřebuje jen určitou část), ale 
kupuje službu. Ta mu zaručí práci s aktuálními nástroji a daty a garantuje nákup pouze 
potřebných nástrojů a dat. Služba navíc může zákazníkovi umožnit přístup k aplikaci 
z různých platforem i operačních systémů (Windows, UNIX / Linux). 

Vývoj IT souvisí s popularizací Internetu. V současnosti má přístup na Internet naprostá 
většina firem a organizací. Postupně se také Internet dostává do běžných domácností. 
Celosvětově stoupá i obliba mobilních technologií. To vše umožňuje prosazení geogra-
fických informačních služeb, které jsou přímo založené na využití Internetu 
(popř. bezdrátových technologií), a průnik služeb i do těch oblastí lidské činnosti, kde 
dosud využívány nebyly. 

Geografické informační služby jsou nabízeny a provozovány především soukromými 
firmami. Ty se orientují především na větší podniky, které nemají problémy zaplatit 
za profesionální internetové GIS řešení vyvinuté předními světovými společnostmi. 
Nicméně tato část trhu není nevyčerpatelná, a tak se firmy postupně snaží oslovit i men-
ší subjekty a nabídnout řešení pro projekty s omezeným zdrojem finančních prostředků. 
To se jim může podařit pouze v případě, že nabídnou nižší cenu těchto řešení a služeb. 
Právě zde mohou být využita některá nekomerční řešení. Lze je případně doplnit o 
vlastní nadstavby a moduly, protože tento software často spadá do kategorie Open 
Source. Nalezení toho nejvhodnějšího současného nekomerčního řešení pro publikaci 
geodat na Internetu a jeho vyzkoušení na existujícím projektu je náplní této práce. 

Geodata lze na Internetu šířit a poskytovat několika způsoby. Těmto způsobům se věnu-
je kapitola 2. Zmíněná GIS řešení (komerční i nekomerční) prošla určitým technologic-
kým vývojem, který se vztahuje především na jejich funkcionalitu. Popis těchto techno-
logií, jejich výhody a nevýhody, jsou náplní kapitoly 3. Na konci této kapitoly je také 
výčet nejznámějších komerčních i nekomerčních SW řešení pro vývoj webových mapo-
vých aplikací. Nejlepším nekomerčním produktem byl vybrán MapServer, kterému je 
věnována celá kapitola 4. 
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Cílem práce bylo zjistit, zda řešení založené na MapServeru je skutečně nekomerční 
a jaké postavení má MapServer v porovnání s komerčními produkty. Proto byl tento 
produkt zahrnut do návrhu webové mapové aplikace RadčiceX, jejímž cílem je interak-
tivní prezentace existujícího projektu Povodňový GIS (http://hobbes.fav.zcu.cz/gis/ 
projekty/www/index.htm). Aplikace pak byla implementována ve verzi Radčice1. Sou-
částí realizace této aplikace byl také výběr a získání vhodných podkladových dat (včet-
ně jejich zpracování a optimalizace), pokud možno opět z nekomerčních zdrojů. To vše, 
včetně popisu údržby aplikace a jejího otestování,  je součástí kapitoly 5. 

Aplikace Radčice1 se nachází na webové adrese: http://gis0.zcu.cz/radcice1/. 
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2 Úvod do internetových GIS 
Geografický informační systém (GIS) je organizovaný souhrn počítačové techniky, pro-
gramového vybavení, geografických dat a zaměstnanců navržený tak, aby mohl efektiv-
ně získávat, ukládat, aktualizovat, analyzovat, přenášet a zobrazovat všechny druhy ge-
ograficky vztažených informací [i-AD-GIS]. 

Geografické informace jsou jedny z nejkomplikovanějsích typů informací skladovaných 
v počítačových systémech. Často se pro data s implicitním nebo explicitním vztahem 
k místu na Zemi používá termín geodata. Síla GIS obecně spočívá v provádění analýz 
nad geodaty a efektivním vytváření tématických map pomocí překrývání různých dato-
vých vrstev. 

Být dnes úspěšný v oblasti GIS vyžaduje potřebu mít komplexní plán a vyvarovat se 
řešení na jedno použití (ad hoc) a zároveň takových řešení, která by mohlá být zastaralá 
během dvou až tří let. 

V kapitole 2 bylo čerpáno a citováno z [Peng - Tsou, 2003], není-li uvedeno jinak. 

2.1 Vývoj a rozdělení GIS z hlediska využití sítí 
V současné době se obor GIS díky rychlému vývoji informačních a telekomunikačních 
technologií stále více orientuje na Internet, v čemž v podstatě kopíruje vývoj IT. Vývoj 
technologií GIS by se dal shrnout do tří fází: 

• mainframe GIS — GIS programy na sálových a střediskových počítačích, ke 
kterým se přistupovalo přes terminály (minulost — nyní po spojení s desktop 
GIS přecházejí v distributed GIS), 

• desktop GIS — pro popularizaci GIS byly paralelně s mainframe GIS vyvíjeny 
samostatné GIS programy na stolních počítačích, sdílení geodat umožněno pou-
ze přes lokální sítě LAN (Local-Area Network) (minulost a současnost), 

• distributed GIS (distribuované GIS) — GIS programy i geodata interaktivně pře-
nášeny po Internetu (současnost a budoucnost). 

Distributed GIS se pak dále dělí podle způsobu přenosu dat na: 

• Internet GIS (internetové GIS) — přenos přes drátové sítě, uživatel většinou 
pracuje s pracovní stanicí, 

• mobile GIS (mobilní GIS) — přenos přes bezdrátové sítě, uživatel většinou pra-
cuje na notebooku, s Personal Digital Assistence (PDA) nebo prostřednictvím 
mobilního telefonu. 

Mainframe GIS a desktop GIS se dohromady nazývají GISystémy (GISystems), zatímco 
distributed GIS už patří mezi distrubuted GIServices, tedy distribuované geografické 
informační služby (distribuované GISlužby). Jednou z hlavních výhod GISlužeb je, že 
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jsou nezávislé na platformě (OS) a aplikacích uživatele (při respektování standardů vý-
vojáři aplikací). 

2.2 Vliv Internetu na GIS 
Internet je moderní systém pro předávání informací, který propojuje stovky tisíc tele-
komunikačních sítí a využívá drátových i bezdrátových síťových systémů. 

Historie Internetu sahá do 70. let 20. století, kdy americké ministerstvo obrany vytvořilo 
decentralizovanou síť nazvanou ARPANET s cílem poskytnout spolehlivou telekomuni-
kační síť, která by dokázala přežít nukleární válku. V roce 1983 si projekt ARPANET 
zvolil jako základní protokol Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
(TCP/IP). Jde o standardizovaný protokol pro komunikaci mezi sítěmi a mezi počítači 
s rozdílným hardwarem a operačními systémy (OS). Úspěch Internetu a široké přijetí 
protokolu TCP/IP se zasloužily o novou etapu ve vývoji telekomunikací. 

V současné době popularita a využití Internetu stále prudce stoupá a Internet je čím dál 
víc běžnou součástí naší společnosti (zdroj informací, e-mail, internetové obchody, ko-
munikace mezi úřady a občany atd.). Mnoho oborů se už díky Internetu změnilo (např. 
žurnalistika) a mění se i oblast GIS. 

Geografické informační systémy obecně spějí k tomu, že uživatelé budou ke geodatům 
běžně přistupovat interaktivně přes Internet a zpracovávat je prostřednictvím GIS pro-
gramů na svých počítačích. V další fázi bude možné provádět operace a analýzy GIS 
pouze pomocí webových prohlížečů, do kterých se budou na vyžádání z Internetu inter-
aktivně dohrávat potřebné nástroje, aniž by uživatel musel instalovat GIS software z CD 
disků na svůj lokální počítač či mobilní zařízení — proto název GISlužby. 

Velkou výhodou tohoto přístupu je, že uživatel bude moci mít k dispozici vždy aktuální 
data (např. satelitní snímky) i nejvhodnější nástroje pro analýzy, modelování a zpraco-
vání a zároveň jen ta data a nástroje, které potřebuje. 

V současné době ovšem rychlejšímu a masivnějšímu rozšíření technologií založených 
na tomto principu brání několik skutečností. Jedním z nejvíce omezujících faktorů je 
nízká rychlost současného běžného internetového připojení, resp. cena vysokorychlost-
ního připojení. 

Rozdíl mezi internetovými a webovými GIS 
Často se stírá rozdíl mezi pojmy Internet a World Wide Web (WWW nebo jednoduše 
web) a ačkoli je někdy použití těchto pojmů opravdu zaměnitelné, je třeba zdůraznit, že 
Internet a WWW nejsou synonyma. 

• Internet je kterákoliv síť skládající se z více geograficky rozptýlených sítí pro-
pojených pomocí komunikačních zařízení a společnou sadou komunikačních 
protokolů. 
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• World Wide Web je síťová aplikace podporující protokol HyperText Transfer 
Protocol (HTTP), který běží na Internetu. Na Internetu běží mnoho dalších apli-
kací, ale ty už nejsou částí WWW, např.: e-mail, File Transfer Protocol (FTP) 
nebo Telnet. 

Z toho plyne, že internetové GIS (Internet GIS) nejsou to samé jako webové GIS (Web 
GIS). Internetové GIS totiž mohou být využívány i jinými klienty než webové GIS 
a jedná se proto o širší pojem. 

2.3 Typy architektury GIS 
Další rozdělení můžeme udělat podle vývoje architektury GIS. 

Tradiční GISystémy 
Tradiční geografické informační systémy jsou systémy uzavřené, centralizované, zavislé 
na platformách i operačních systémech. Zahrnují mainframe GIS a desktop GIS bez 
připojení k Internetu. 

Klient / server GISystémy 
Architektura klient / server dovoluje klientům vzdáleně přistupovat k serverům, ale 
v určitý okamžik vždy pouze k jedinému. Komponenty na straně klienta jsou většinou 
závislé na platformě. Na této architektuře jsou založeny současné desktop GIS. Archi-
tektura klient / server se skládá ze tří částí:  

• klient — může ze serveru požadovat data, 

• server — zpracovává požadavky, vykonává práci a posílá výsledky klientovi, 

• spojení mezi klientem a serverem — ve většině případů pomocí protokolu 
TCP/IP. 

Klienta často rozlišujeme podle strany, na které převažuje množství vykonávaných pro-
cesů: 

• tenký klient (thin client) — většina práce je vykonávána na serveru, klient pouze 
posílá požadavky uživatele na server a prezentuje výstup uživateli; tenký klient 
vyžaduje výkonný počítač na straně serveru, 

• silný klient (thick client) — většina práce je vykonávána na straně klienta, což 
také vyžaduje na jeho straně výkonný počítač. 

Distribuované GISlužby 
Uživatelé distribuovaných GISlužeb se mohou připojit a pracovat s několika heterogen-
nímy systémy a servery najednou a přímo. Rozlišování počítačů na klienty a servery se 
zde někdy stírá, protože počítače se ve vztahu k ostatním často chovají jako klienti 
i servery zároveň. 



MILAN KOLLINGER : DIPLOMOVÁ PRÁCE 12 

 

Cílem GISlužeb je přístup ke geodatům a nástrojům GIS bez závislosti na platformě 
(PC, PDA, mobilní telefony) a OS (Windows, Linux / UNIX, Mac). To vyžaduje vyso-
ký stupeň interoperability. Interoperabilita je schopnost komunikovat, realizovat pro-
gramy nebo prenášet data mezi různými funkčními jednotkami způsobem, který vyža-
duje od uživatele malé nebo žádné znalosti o jednotlivých charakteristikách těchto jed-
notek [i-VU-TS]. O stanovení základních pravidel v této oblasti se snaží organizace 
Open GIS Consortium (OGC) se svým programem OGC Interoperability Program (dal-
ší informace: http://www.opengis.org/initiatives/?page=summary). 

2.4 Softwarové řešení internetových GIS 
Softwarové řešení pokročilých internetových GIS aplikací se skládá z následujících 
komponent: 

• klient (client), 

• webový server (Web server), 

• aplikační server (application server), 

• mapový server (map server), 

• datový server (data server). 

 

Obr. 2-1: Obecné softwarové řešení internetových GIS aplikací. 

Klient 
Klient je rozhraním mezi uživatelem a internetovou GIS aplikací. Slouží k interakci 
uživatele s prostorovými daty, pro prezentaci výsledků GIS a zpřístupňuje funkce pro 
analýzy v GIS. Internetové GIS programy většinou spoléhají na webové rozhraní 
s přídavnými doplňky (add-ons). Více v kapitole 3. 

Webový a aplikační server 
Hlavní funkcí webového serveru (Web server) je odpovídat na požadavky webových 
prohlížečů přes HTTP, z toho důvodu je také často nazýván HTTP serverem. Existuje 
několik způsobů odpovědí (více v kapitole 3): 

• poslání existujícího HTML dokumentu (popř. hotové rastrové mapy) klientovi, 

• poslání Java apletu (nebo např. ActiveX Controls) klientovi, 

• předání požadavku jinému programu (např. CGI programu). 
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Pokud webový server předává klientovy požadavky dalším programům, vyžaduje služ-
by z tzv. aplikačního serveru (application server). Jedná se o prostředek (na straně ser-
veru) pro propojení webového serveru s aplikací, zde tzv. mapovým serverem. Hlavními 
funkcemi aplikačního serveru jsou: 

• navázání, udržování a ukončení spojení mezi webovým a mapovým serverem, 

• interpretace klientových požadavků a vyrovnávání zátěže mezi mapovým 
a datovým serverem, 

• řízení stavů, transakcí a bezpečnosti. 

Mapový server 
Mapový server (map server) je hlavní komponentou celého řešení, která poskytuje tra-
diční služby a funkce GIS. Mapový server sestavuje odpovědi na dotazy, extrahuje geo-
data, generuje a předává výsledné mapy směrem k uživateli, u pokročilých řešení pro-
vádí prostorové analýzy atd. Tyto služby mohou být spravovány i na více počítačových 
serverech jako jednotlivé součásti. Výstupem mapového serveru bývá zpravidla mapa 
v některém z rastrových formátů — např. Graphic Interchange Format (GIF), Portable 
Network Graphics (PNG) nebo Joint Photographic Experts Group (JPEG). U konkrét-
ního GIS řešení může mít mapový server i jiný název, ale plní stejné funkce (např. spa-
tial server v případě ESRI ArcIMS). 

Datový server 
Geodata mohou být obecně uložena buď v souborech nebo databázích. Datový server 
(data server) je volitelná část celého řešení a používá se v případě, kdy jsou data ulože-
na v jedné nebo více databázích. Výhoda databázových řešení spočívá především ve 
větší efektivitě při práci s velkými objemy dat, např. při vyhledávání. 

Datový server poskytuje prostorová a neprostorová data uložená v relační nebo nerelač-
ní databázové struktuře. Mapový server přistupuje do databáze přes jazyk SQL 
(Structured Query Language), proto je databázový server také často nazýván jako SQL 
server. Pomocí SQL může klientova aplikace klást dotazy, získávat a dokonce i měnit 
databázové záznamy na databázovém serveru. 

2.5 Distribuce, publikace a sdílení geodat 
Způsoby šíření geodat po internetu lze rozdělit do tří skupin: distribuce, publikace 
a sdílení geodat. Tyto skupiny se od sebe liší především závislostí dat na jejich prohlí-
žeči, dále rozhraním přes které jsou šířena atd. 

2.5.1 Distribuce geodat 
Distribuce geodat představuje způsob šíření dat, kdy jsou uživatelům Internetu zpří-
stupněna geodata ke stažení v jejich surové nebo upravené podobě. To může mít něko-
lik příčin, ale často bývá důvodem skutečnost, že formát dat není podporován webový-
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mi prohlížeči (např. formát Shapefile), nebo se data pro prohlížení ve webových prohlí-
žečích nehodí (např. kvůli svému rozsahu). 

Distribuovaná data jsou často od prohlížečů naprosto oddělena a pro jejich vizualizaci 
musíme mít vlastní vhodný prohlížeč. Pro prohlížení souborů ve formátu Shapefile 
a některých dalších rastrových formátů lze například z Internetu volně stáhnout software 
ArcExplorer 4 Java Edition (dostupný z http://www.esri.com/software/arcexplorer) fir-
my ESRI. 

Tato data lze pak použít jako zdrojová data pro další aplikace a analýzy. Příkladem jsou 
data Silniční databanky Ostrava ve formátu Shapefile (dostupná z http://www.rsd.cz/). 
Často ale jejich další využití bývá zakázáno s odvoláním na autorský zákon a data lze 
jen prohlížet, např. hydrologická data z Hydroekologického informačního systému 
(HEIS) (dostupná z http://heis.vuv.cz/). Vzhledem k tomu, že data stažená v původním 
formátu mohou být za určitých okolností zneužita, není tento způsob distribuce geodat 
příliš rozšířen. 

Vyspělejším řešením distribuce geodat je způsob, kdy autor či správce konkrétních dat 
vloží jejich metadata (data o datech) na některý metadatový GIS portál. Jako příklad 
metadatového portálu jmenujme např. populární Geography Network (http://www. 
geographynetwork.com). Prvním pokusem o službu vyhledávání existujících informač-
ních zdrojů v ČR podle metadat je Metainformační databázový systém (MIDAS) Vyso-
ké školy báňské v Ostravě (http://gis.vsb.cz/midas/). 

Na takovýchto metadatových portálech lze pak podle mnoha kritérií vhodná data vyhle-
dávat a v některých případech je umožněno i následného stažení dat na lokální počítač. 
Vyhledávání bývá zdarma, ovšem vlastní stažení dat může být zpoplatněno podle urči-
tých kritérií (např. podle plochy výřezu mapy, objemu přenesených dat nebo jiných jed-
notek). V ČR na tomto principu funguje online prodej výřezů leteckých snímků (ortofo-
tomap) firmy Geodis Brno (http://www.geodis.cz). 

K přenosu dat se většinou používají protokoly HTTP, HTTPS (HTTP zabezpečený přes 
protokol Secure Socket Layer — SSL) nebo FTP. 

Poznámka: Zde užívané spojení distribuce geodat nemá žádnou přímou souvislost 
s termínem distribuované GIS.  

2.5.2 Publikace geodat 
Publikace geodat je v současné době nejrozšířenější službou internetových mapových 
aplikací. V čem ale spočívá jejich rostoucí popularita? Běžnými výstupy z desktop GIS 
bývají tištěné papírové mapy, které jsou statické a uživatelé si je mohou pouze pasivně 
prohlížet. 

Internetové mapové aplikace ale umožňují uživateli interaktivně procházet mapou, zvět-
šovat / zmenšovat měřítko zobrazení, zapínat a skrývat různé datové vrstvy, dotazovat 
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se na prvky v mapě (např. na vlastníka konkrétní parcely), vyhledávat atp. To vše může 
značně ušetřit jejich čas i peníze. 

Tyto aplikace často vypadají podobně a skládají se z několika základních prvků: 

• okno pro (rastrovou) mapu, 

• lišta s ovládacími nástroji, 

• přehledová mapa (tzv. přehledka), 

• seznam a ovládání datových vrstev, 

• legenda, 

• číselné / grafické měřítko, 

• okno pro textové výstupy, 

• další... 

Prohlížeči těchto aplikací bývají standardní webové prohlížeče jako MS Internet Explo-
rer, Mozilla, Opera a další. Jejich hlavní funkcí je zobrazit HTML dokumenty s obráz-
ky v některých rastrových formátech, popř. pomocí dalších technologií (DHTML, Java 
aplet, plug-in) umožnit uživateli vyšší komfort při obsluze aplikace nebo zobrazit 
i nestandardní datové formáty (MrSID, SVG). 

Výstupy internetových mapových aplikací většinou mají pouze informativní charakter 
a zpravidla jsou lokalizovány pouze dokud si je uživatel nestáhne na pevný disk (jako 
nelokalizované rastrové obrázky). 

Asi nejznámější jsou mapové aplikace velkých internetových portálů, u nás např. mapo-
vý server portálu Centrum.cz (http://mapy.centrum.cz). Zajímavé aplikace lze často najít 
na mapových serverech magistrátů velkých měst, krajských úřadů nebo ministerstev, 
např. mapový server Ministerstva životního prostředí (http://map.env.cz/website/mzp/). 
Ve zvláštních případech tato služba také může být placená, např. aplikace Dálkový pří-
stup do ISKN (Informační systém katastru nemovitostí) (http://katastr.cuzk.cz). Jinou 
skupinou mohou být internetové prezentace výsledků různých projektů, např. aplikace 
této diplomové práce: Radčice1. 

V některých případech se využívá publikace geodat i v téměř reálném čase, např. aktu-
ální situace v dopravě v Plzeňském kraji (http://www.kr-plzensky.cz/TrafficInfo.asp) 
nebo intenzita srážek v České republice podle radaru ČHMÚ (http://www.chmu.cz/ 
meteo/rad). 

2.5.3 Sdílení geodat 
Pod pojmem sdílení geodat si představme službu, která umožňuje ostatním uživatelům 
Internetu dostat se k prostorovým datům umístěných na serverech, které sdílení podpo-
rují, a možnost s těmito daty dále pracovat jako s plnohodnotnými daty, přítomnými 
na lokálním počítači. Rozdíl je ale v tom, že fyzicky jsou data uložena na vzdáleném 
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serveru a tomu samozřejmě odpovídá i rychlost reakcí na požadavky — ty jsou úměrné 
rychlosti připojení a zatížení serveru. 

Výhodou tohoto přístupu je, že ve svých webových mapových aplikacích můžeme spo-
lečně s vlastními daty a poskytovanými funkcemi použít jako podkladovou vrstvu také 
sdílené datové vrstvy ze vzdálených serverů a klient vůbec nemusí poznat, na kterém 
serveru jsou data fyzicky uložena. 

Geodata jsou nejčastěji sdílena pomocí standardizovaných rozhraní a formátů. Existují 
dvě možnosti jak sdílená data dále předávat: buď jako obrázky nebo jako prvky. Posled-
ní dobou se v oblasti přenosu geodat po webu klade důraz na interoperabilitu geodat 
a dostávají se do popředí technologie konzorcia Open GIS: 

• Web Feature Service (WFS) je rozhraní pro přenos vektorových dat (včetně atri-
butových) pomocí jazyka Geography Markup Language (GML). Tato služba 
funguje tak, že se data ve standardních vektorových formátech (např. Shapefile) 
převádí do formátu GML (pokud v něm už nejsou) a pak se pomocí WFS trans-
portují ke klientovi, kde se přes definované styly převedou do zobrazitelné po-
doby.  

• Web Map Service (WMS) je rozhraní pro přenos vektorových i rastrových dat 
v rastrových formátech (např. PNG, GIF, JPEG). Tato služba funguje tak, že kli-
ent vyšle na server, který sdílí data, požadavek, ve kterém předává parametry 
pro tvorbu požadovaného obrázku (např. formát obrázku, kartografické zobraze-
ní atd.), podle nichž server obrázek vygeneruje a pošle zpět klientovi. 

V obou případech ale také platí, že zmíněný klient může být zároveň i serverem, jehož 
komponenta (mapový server) použije sdílená data (a to i z více serverů) k tvorbě dalších 
výstupů a pošle dále, tentokrát např. skutečnému klientovi. 

Firma ESRI používá ve svém produktu ArcIMS, určenému k vývoji aplikací pro publi-
kaci a sdílení geodat, obdobné služby, které se nazývají Feature Service a Image Servi-
ce.  

Příkladem využití sdílení dat může být např. prohlížení datových vrstev ze serveru 
Územně technické podklady ČR (ÚTP ČR) v programu ArcExplorer (Data sources — 
WWW — http://www.utpcr.cz). Server totiž dovoluje připojit tématické skupiny vrstev 
projektu přes službu Image Service a dále např. získávat atributová data přes identifi-
kační nástroj a HTTP požadavky. Pokud si rozšíříme ArcExplorer o rozšíření Interope-
rability Extension for ArcExplorer, tak lze prohlížet geodata i ze serverů podporující 
WMS či WFS. 

Současným trendem vývoje internetových GIS je způsob publikace a sdílení geodat 
pomocí GML, WFS a formátu Scalable Vector Graphics (SVG), více v kap. 3.2. 
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3 Internetové GIS technologie a programy 
Vývoj internetových technologií silně ovlivňuje i vývoj GIS. Kapitola 3.1 se zabývá 
technologiemi, které jsou používány v internetových GIS aplikacích a rozebírá jejich 
výhody a nevýhody. Kapitola 3.2 vychází z těchto nevýhod a představuje trendy inter-
netových GIS. Kapitola 3.3 pak obsahuje přehled současných komerčních 
a nekomerčních internetových GIS řešení pro vývoj webových mapových aplikací 
a na konci této kapitoly jsou uvedeny některé důvody výběru SW řešení MapServer. 

3.1 Internetové GIS technologie 
S vývojem internetových GIS technologií se postupně zvyšuje počet funkcí, které mo-
hou být poskytovány uživatelům prostřednictvím webových aplikací. Uživatelům je 
také umožněna vyšší interaktivita při práci s moderními aplikacemi, zlepšuje se podpora 
formátů a standardů pro přenos geodat atd. S tím ovšem také souvisí zvyšující se nároky 
na verzi prohlížeče, popř. dalších modulů nebo zvláštních programů na straně klienta, 
bezpečnostní rizika spojená s vyšší funkcionalitou, ale i rostoucí cena těchto moderních 
řešení. 

Hlavním zdrojem pro kap. 3.1 a její podkapitoly byla kniha [Peng - Tsou, 2003]. 

 

Obr. 3-1: Vývoj internetových GIS technologií [Peng - Tsou, 2003]. 

Internetové GIS technologie lze podle vývoje rozdělit do následujících čtyř kategorií. 

• Static map publishing — publikace HTML dokumentů se statickými obrázky 
map nebo tzv. klikací mapy. 

• Static Web mapping — použití kombinace HTML formulářů + CGI pro genero-
vání obrázků map. 
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• Interactive Web mapping — Static Web mapping + přidána interaktivita a inteli-
gence na straně klienta pomocí technologií: DHTML, plug-in, Java aplet, Acti-
veX controls a dalších. 

• GIServices — „technologie blízké budoucnosti“: přímá komunikace komponent 
GIS na straně klienta (CORBA / Java ORB nebo MS SOAP) s komponentami 
na straně serveru (CORBA / OOIP, Java nebo .NET / COM atd.) bez HTTP 
a prostředníků typu GCI. Technologie GISlužeb sahají mimo rámec této práce 
a jsou popsány v [Peng - Tsou, 2003]. 

3.1.1 Static map publishing 
Static map publishing (SMP), tedy publikace statických map, je nejprimitivnější způsob 
publikace map na webu, kdy server na vyžádání posílá kopie HTML stránek s připrave-
nými obrázky map klientovi. Mapa je zde pouze statickým rastrovým souborem a uživa-
tel tak nemůže měnit měřítko mapy, posunovat se v ní, dotazovat se, ani provádět žádné 
jiné operace. Typickým příkladem SMP je doprovodná mapová prezentace k textu. 

Architektura SMP je: tenký klient / HTTP server. Na straně klienta totiž postačuje pou-
hý HTML prohlížeč bez plug-inů nebo Java apletů. Na straně serveru pak běží služba 
(tzv. daemon), která přijímá HTTP požadavky klienta a zpět posílá soubory, jež odpoví-
dají internetové adrese — tzv. Uniform Resource Locator (URL). Více o URL, 
resp. URI (Uniform Resource Identifier) na http://www.w3.org/Addressing/. 

HTML stránky obecně používají pro tvorbu struktury a vzhledu dokumentu prvky (ele-
ments). Obsah prvku bývá mezi začátečním (start tag) a koncovým označením (end tag). 
Tato označení jsou v ostrých závorkách. Jména prvků se zadávají pomocí značek. Prvky 
mohou obsahovat atributy s hodnotami, které se zadávají v začátečním označení. 

<Značka atribut_1="hodnota_1" atribut_2="hodnota_2"> 
  obsah prvku 
</Značka> 

Příklad 3-1: Struktura prvků HTML dokumentů [Buranský, 2003]. 

Pro vkládání výřezů map v podobě rastrových obrázků (GIF, PNG, JPEG) se používá 
prvek IMG (image). Ten kromě dalších atributů obsahuje především atribut SRC (source), 
jehož hodnotou je cesta k rastrovému souboru, např.: 

<IMG SRC="/mapy/pl_kraj.png">. 

K obrázku (a nejen k němu) lze také pomocí prvku A (anchor) s atributem HREF (hyper-
text reference) přiřadit odkaz na další obrázek nebo samostatnou stránku, např.: 

<A HREF ="pl_kraj.html"><IMG SRC="/mapy/pl_kraj.png"></A>. 

Rozšířením tohoto způsobu publikace jsou tzv. klikací mapy (clickable maps). Pod tímto 
pojmem si opět představme statický obrázek mapy, který je pomocí souřadnic pixelů 
rozdělený na oblasti, tzv. hot spots. Jednotlivým oblastem je pak přiřazen odkaz (URL) 
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na další stránku nebo obrázek. Příkladem může být mapa ČR s kraji. Pokud klikneme 
na určitý kraj, zobrazí se jeho samostatná mapa či popisné informace. Každý výstup je 
zpravidla v samostatném HTML nebo rastrovém souboru. Konkrétní popis tvorby jiné 
klikací mapy lze najít např. na http://www.kosek.cz/clanky/html/10.html. 

Jazyky HTML a jeho nástupce XHTML jsou definovány a rozvíjeny organizací W3C, 
více na http://www.w3.org/MarkUp/. 

3.1.2 Static Web mapping 
Termín Static Web mapping (SWM) zahrnuje tvorbu map a provádění dotazů včetně 
určitých omezených prostorových analýz na straně serveru a prezentaci mapových vý-
stupů ve webovém prohlížeči na straně klienta. Tyto výstupy jsou opět statickými kopi-
emi originálních dat, které jsou ale automaticky generovány zvláštními programy 
na serveru. Tím se SWM už částečně řadí mezi distribuované GISlužby. 

Aplikace založené na SWM ovšem nejsou žádnou novinkou. Mezi prvními projekty 
tohoto druhu byly: Xerox PARC Map Viewer (červen 1993), NAISMap and World Map 
Maker (září 1994) a GRASSLinks (1995). Od té doby každým rokem vzniká stále více 
aplikací, které používají různé nadstavby poskytující mnoho vylepšení, ale základ stále 
bývá postaven na tomto principu. 

Architektura SWM přinesla do oblasti publikování map na webu dva nové prvky: 
HTML formuláře na straně klienta a CGI programy na straně serveru. 

HTML formuláře 
Formuláře do HTML dokumentu se vkládají pomocí prvku FORM a uživateli tak mohou 
umožnit zadat text (např. hledanou adresu), vybrat určitou možnost typu and či or 
(např. výběr vrstev) a odeslat formulář na server. 

Pro nastavení poslání HTTP požadavku na server obsahuje prvek FORM dva povinné 
atributy: METHOD a ACTION. 

Atribut METHOD sděluje, prostřednictvím které metody se mají parametry CGI programu 
předat. 

• Metoda GET. Tato metoda se obecně používá, když webový prohlížeč žádá ser-
ver o výsledek konkrétního URL. U formulářů posílaných metodou GET se poža-
davky předávají právě v URL. 

• Metoda POST. Tato metoda dovoluje klientovi poslat formulářová data ke zpra-
cování na konkrétní URL serveru, kde se nachází program nebo skript, který si 
s těmito daty poradí. Používá se u formulářů a parametry metody POST se přená-
šejí v těle HTTP zprávy, takže se v URL nevyskytují. 

Atribut ACTION pak obsahuje identifikátor URL, jímž je název serveru s cestou k CGI 
programu nebo ke skriptům, pomocí kterých se mají zpracovat vstupní parametry. 
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Ve formulářích se obecně používají tři druhy HTML prvků: 

• INPUT (vstup) — pro vstup dat a odeslání požadavku, 

• SELECT (výběr) — pro výběr jedné možnosti z nabídky, 

• TEXT AREA (textové pole) — pro vložení více řádek textu. 

Nejvíce z nich nás zajímá prvek INPUT a ten má zpravidla tři atributy: 

• TYPE (typ) — obsahuje typ pole, který může být: text, password, hidden, 
checkbox, radio, reset, submit a image, 

• NAME (jméno) — obsahuje jméno proměnné, 

• VALUE (hodnota) — obsahuje počáteční hodnotu proměnné. 

<FORM NAME="mapserv" METHOD="GET" ACTION="/cgi-bin/mapserv.exe"> 
  <INPUT TYPE="hidden" NAME="layer" VALUE="vodstvo"> 
  ... 
  <INPUT TYPE="submit" VALUE="poslat"> 
</FORM> 

Příklad 3-2: HTML formuláře: prvek FORM a INPUT. 

Formuláře se skrytými prvky (hidden) se používají pro předávání hodnot mezi stavy 
webové aplikace, čímž usnadní uživateli práci v tom smyslu, že nemusí opakovaně za-
dávat hodnoty po každém načtení stránky (např. zapnuté vrstvy geodat). Jedna HTML 
stránka může obsahovat i více formulářů, které ovšem nemohou být vzájemně vnořené. 

HTML stránky s formuláři nekladou na webový prohlížeč a procesor na straně klienta 
žádné nároky, stále jde o tenkého klienta a jsou proto velmi často využívané. 

Mezi nevýhody patří omezená interaktivita mezi uživatelem a mapou. Uživatel např. 
nemůže nakreslit obdélník do mapy kvůli bezestavovosti HTTP nebo vybrat prostorový 
prvek, protože ty nejsou samotným HTML podporovány. 

Common Gateway Interface (CGI) 
CGI je standardní programové rozhraní, jehož zdrojový kód může být napsán v kterém-
koliv programovacím jazyce (nejčastěji C++ nebo Perl) a běží nad všemi typy webo-
vých serverů. CGI je interpret převádějící vstupní hodnoty uživatele do hodnot proměn-
ných, které jsou pak používány mapovými servery nebo jinými GIS programy. Hlavním 
cílem CGI programů je přidat na webové stránky vyšší funkcionalitu a interaktivitu. 

Protože CGI program je také základním kamenem praktické části této práce, ukážeme si 
zde krok po kroku postup, jak CGI pracuje s webovým a mapovým serverem. Následu-
jící postup může být např. případem, kdy uživatel webové aplikace žádá mapu obsahu-
jící budovu s určitou domovní adresou, kterou zadá pomocí textového pole (ulice s čís-
lem domu a město) a klikne na odesílací tlačítko. 
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1. Webový prohlížeč shromáždí data uvnitř vyplněného formuláře a sestaví je 
do řetězce párů jmen proměnných a jejich hodnot (name-value), které oddělí 
znakem „&“ (ampersand), např.: Ulice=Machova_20&Mesto=Plzen. 

2. Webový prohlížeč pošle HTTP požadavek (např. metodou POST) na adresu URL 
zadanou v atributu ACTION. URL obsahuje identifikátor serveru a název cílového 
CGI programu, který se nachází v adresáři cgi-bin webového serveru. Vlastní 
HTTP požadavek se pak skládá z hlavičky a těla zprávy, kde jsou obsaženy for-
mulářová data (páry name-value z kroku 1). 

3. HTTP server obdrží pomocí TCP/IP protokolu HTTP zprávu, zpracuje ji a zjistí, 
jaká je pro CGI program použita metoda (POST). Pak začne proces výměny in-
formací s CGI. 

4. Aby mohl webový server poslat parametry CGI programu, musí nejprve nastavit 
tzv. proměnné prostředí (environment variables), které se používají pro komuni-
kaci o informacích týkajících se prostředí mezi webovým serverem a CGI pro-
gramem. Těmito informacemi mohou být: jméno serveru, metoda požadavku, 
typy obsahu, délka obsahu, cesta ke skriptu a další. Více např. na: http://hoohoo. 
ncsa.uiuc.edu/cgi/env.html. 

5. HTTP server spustí CGI program s parametry zadanými pomocí URL. 

6. CGI program načte proměnné prostředí a zjistí, jaké metodě odpovídají (POST). 

7. CGI program přes standardní vstup (stdin) obdrží obsah těla HTTP zprávy (ře-
tězce name-value) a rekonstruuje z něj formulářová data. Ke zjištění, kolik zna-
ků má načíst, používá proměnnou prostředí content_length. 

8. CGI program zavolá mapový server a přeloží požadavek do formátu nebo mno-
žiny proměnných, kterým mapový server může porozumět. Pro každý požada-
vek se spouští zvláštní proces mapového serveru. To znamená, že více součas-
ných požadavků vyžaduje vytvoření více současných procesů. 

9. Mapový server pak zpracuje požadavek, takže v našem případě určitým způso-
bem převede adresu na prostorovou informaci a vytvoří mapu, v jejímž středu se 
nachází požadovaná adresa. Pak pošle výstup zpět CGI skriptu. 

10. CGI program přidá k výstupu HTML kód a pošle výsledek HTTP serveru přes 
standardní výstup (stdout). 

11. Poté, co HTTP server obdrží výsledky, ukončí CGI program. HTTP server dále 
může k výsledku přidat HTTP hlavičku, pokud už nebyla přidána CGI progra-
mem, a pošle soubory webovému prohlížeči. Pak přeruší spojení s webovým kli-
entem. 

12. Ve webovém prohlížeči se na straně klienta zobrazí HTML stránka s obrázkem 
mapy. 

Je vidět, že použití CGI je poměrně složitý proces, což přináší jisté nevýhody. Následu-
jící seznam popisuje čtyři hlavní nevýhody CGI, včetně možností jejich řešení. 
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• Nízký výkon. Každý požadavek nutí server vytvořit nový CGI proces, což zatě-
žuje procesor a zabírá paměť. To je také příčinou toho, proč CGI aplikace pro-
vádějí operace zvětšení a zmenšení mapy tak pomalu. Pokud se vyskytne mnoho 
současných požadavků webových klientů, výkon systému upadá. To pak může 
omezit systémové zdroje i pro další aplikace na serveru. CGI se vyjímečně může 
stát překážkou nebo dokonce příčinou selhání celého webového mapového sys-
tému. Výkon CGI programu může být zvýšen použitím tzv. CGI rozšíření, viz 
kap. 3.1.3. 

• Bezestavovost. CGI a HTTP server jsou bezestavové (stateless). To znamená, že 
neudržují žádné informace mezi jednotlivými transakcemi a tím v rámci webové 
aplikace omezují interaktivitu uživatele. Bezestavovost může být eliminována 
použitím kombinace již zmíněných skrytých polích ve formulářích se skripty 
na straně serveru (CGI, PHP a dalších) nebo pomocí tzv. cookies. Cookies jsou 
malé textové soubory uložené na straně klienta a obsahující základní informace 
o uživateli (např. jeho ID nebo informace o jeho nastavení webové aplikace). 
Úloha cookie je podobná skrytému poli. Cookies komunikují se serverem, který 
je vytváří pokaždé, když uživatel navštíví webovou stránku. Častěji se však 
u mapových aplikací používají právě skrytá pole. 

• Závislost na platformě. CGI je závislé na OS, a proto je nutné pro různé OS vy-
tvořit různé CGI programy. 

• Bezpečnost. CGI programy mohou představovat bezpečnostní riziko pro webový 
server a další aplikace na serveru, protože CGI se skládá z nativních kódů (DLL 
knihovny, EXE soubory), které mají přístup k dalším nativním programům. 
Hackeři pak v některých případech mohou přes CGI posílat zákeřné kódy a infi-
kovat tak programy na serveru. 

Z uvedených bodů plyne, že tato technologie se hodí především pro aplikace, u kterých 
očekáváme nižší počet současných přístupů uživatelů. Její výhodou je, že vyžaduje mi-
nimální HW i SW nároky na počítač na straně klienta (pouze webový prohlížeč) a dá se 
poměrně dobře vylepšovat pomocí dalších technologií na straně klienta i serveru. 

3.1.3 Interactive Web mapping 
Ke zvýšení interaktivity uživatele s prostředím webových aplikací na straně klienta byly 
vyvinuty technologie jako Dynamické HTML (DHTML) a moduly do prohlížečů typu 
plug-in, Java aplet a ActiveX controls. Tyto technologie se dají velmi dobře využít i pro 
operace s mapami a prostorovými objekty na webu. Souhrnně je nazýváme Interactive 
Web mapping (IWM). 

Tyto technologie jsou využívány většinou současných komerčních vývojových prostředí 
pro vývoj webových mapových aplikací. Mezi nejznámější patří ArcIMS, GeoMedia 
Web Map, MapXtreme a MapGuide. 
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CGI rozšíření 
Další charakteristikou IWM aplikací je, že místo CGI někdy používají tzv. CGI rozšíře-
ní (CGI extensions), kvůli výše zmíněným nedostatkům. Narozdíl od CGI tato CGI roz-
šíření (po předání výsledku HTTP serveru) zůstávají v paměti serveru a jsou připraveny 
k dalším službám, dokud se server nerozhodne, že už je nepotřebuje. Další vlastností 
CGI rozšíření je, že skripty spouští ve stejném adresovacím prostoru jako webový ser-
ver, a proto jsou všechny prostředky přístupné serveru přístupné také CGI rozšířením. 
To jsou důvody, proč CGI rozšíření obecně vykazují vyšší výkon než klasické CGI pro-
gramy. 

Mezi CGI rozšíření patří např. Netscape NSAPI a Microsoft ISAPI, které se překládají 
do podoby dynamických knihoven — Dynamic Link Library (DLL). Dále existují tato 
CGI rozšíření: Javasoft servlets, Microsoft ASP a Allaire ColdFusion. 

PHP 
PHP (rekurzivní zkratka pro PHP: Hypertext Processor) je skriptovací jazyk na straně 
serveru a na webu v mnoha případech nahradil CGI. Narozdíl od CGI totiž PHP umož-
ňuje vývojářům webových aplikací snadno přidat do HTML stránek dynamiku. 

Instalaci PHP na webovém serveru je možné provést dvěma způsoby. Prvním je instala-
ce PHP v podobě přímého modulu (SAPI) pro webový server (Apache, IIS, Netscape 
atd.). Pokud PHP nemá přímou modulovou podporu pro náš server, pak je možné jej 
instalovat jako CGI preprocesor (php.exe), který zpracovává soubory s PHP skripty. 

Webový server s PHP funguje tak, že poté, co webový server (podporující PHP) obdrží 
ze strany klienta HTTP požadavek, vyhledá příslušný soubor a pokud má příponu spo-
jenou s PHP, před odesláním ho pomocí PHP zpracuje. To obecně obnáší vyhledání 
v HTML kódu uvnitř souboru začáteční a koncová označení kódu v PHP, zpracování 
obsahu nacházejícího se mezi nimi a nahrazení PHP včetně označení kódem v jiném 
jazyce, kterému již webový prohlížeč rozumí (nejčastěji opět HTML), popř. vyvolání 
dalších akcí na serveru. 

Uživatel tedy může obdržet z jednoho HTML dokumentu s PHP skripty pokaždé jiný 
výsledek, aniž by se dozvěděl, jak je generován. Když si navíc uvědomíme, že PHP je 
nekomerční alternativou k technologii ASP a stále se vyvíjející technologie, tak dostá-
váme do rukou velice silný nástroj pro programování v prostředí webu. Další informace 
o PHP lze najít na portálu: http://www.php.net/. 

DHTML prohlížeče 
Nejstarší HTML prohlížeče byly statické a neinteraktivní. Podporovaly pouze základní 
HTML prvky včetně formulářů. Úplný přehled nejstarších WWW prohlížečů, včetně 
těch novějších, lze najít na stránce: 

http://www.webtip.cz/art/wt_tech_html/wt_ultimatebrowser.html. 
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Novější prohlížeče mají běžně intergrovanou podporu Dynamického HTML (DHTML), 
pomocí kterého může stránka reagovat na podněty uživatele i po jejím načtení do pro-
hlížeče. Například při nájezdu myší na určitý text se může změnit jeho barva nebo obje-
vit rozbalovací menu. 

DHTML prohlížeče tedy mají následující výhody: 

• webová stránka reaguje na akce uživatele, 

• reaguje na ně ihned (bez odesílání požadavku na server), 

• do prohlížeče není zapotřebí nahrávat žádný plug-in nebo aplet. 

Dynamičnost HTML stránky je dosahována pomocí následujících technologií. 

• Skriptování na straně klienta (Client-side scripting). Do zdrojového kódu webo-
vých stránek lze vkládat určité části textu v jiném programovacím jazyce než 
HTML — tzv. skripty a rozšířit tak možnosti jazyka HTML. Nejčastěji jsou tyto 
skripty psány ve skriptovacím jazyce JavaScript společnosti Netscape, protože 
je podporován většinou současných prohlížečů. Jeho specifikaci lze najít 
na http://devedge.netscape.com/central/javascript/. 

• Document Object Model (DOM). Objektový model dokumentu je aplikační roz-
hraní pro práci s webovými stránkami a objekty XML (resp. XHTML) doku-
mentů. Právě DOM umožňuje na určité místo dokumentu přidat pomocí skripto-
vacích jazyků (JavaScript) jakýkoliv obsah. Pomocí DOM lze také specifikovat 
akce, které se mají vyvolat (např. spuštění funkce v JavaScriptu) poté, co nasta-
ne určitá událost (např. onMouseOver). Specifikaci DOM lze najít na stránkách 
W3C: http://www.w3.org/DOM/. 

• Cascading Style Sheets (CSS). Kaskádové styly umožňují tvůrcům webových 
aplikací definovat styly jako množiny vlastností a jejich hodnot (např. barva, po-
zice nebo velikost) a ty pak mohou být jednoduše měněny skriptovacími jazyky. 
Změnou vlastností stylů je pak možné úplně změnit vzhled stránky. Více 
na stránkách W3C: http://www.w3.org/Style/CSS/. 

Plug-in prohlížeče 
Obecně je Plug-in programový modul pro webový prohlížeč na straně klienta. V GIS 
aplikacích svými funkcemi obvykle umožňuje přímou podporu zobrazení a možnosti 
práce s nestandardními vektorovými či rastrovými formáty dat. Hlavním cílem je po-
skytnout uživateli širší možnosti interaktivity s prostorovými daty a obrázky map tak, 
aby uživatel mohl vybírat prvky na mapě, přímo se na ně dotazovat atp. Příkladem mů-
že být zmíněný Adobe SVG viewer plug-in nebo MrSID browser plug-in pro prohlížení 
rastrových dat ve formátu MrSID (Multi-Resolution Seamless Image Database), do-
stupný z http://www.lizardtech.com/.  

Webové prohlížeče s plug-in modulem se chovají následujícím způsobem. Když se 
webový prohlížeč setká s neznámým typem prostorových dat, obrátí se na plug-in pří-
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slušící tomuto typu dat a nahraje ho. Když plug-in není na počítači uživatele dostupný, 
pak se ho prohlížeč pokusí stáhnout z webového serveru a vzápětí nainstalovat. Nainsta-
lovaný plug-in již pracuje přímo s tokem GIS dat ze serveru. 

Java aplet prohlížeče 
Java aplety jsou spustitelné moduly naprogramované v jazyce Java, jehož velkou před-
ností je nezávislost na platformě a operačním systému. Z tohoto důvodu je v poslední 
době velice populární. 

V okamžiku, kdy prohlížeč obdrží ze serveru webovou stránku, jejíž součástí je i HTML 
prvek APPLET (starší verze HTML) nebo OBJECT (HTML 4.0 a novější), začne stahovat 
také vlastní Java aplet a následně ho automaticky spustí. Tímto způsobem se aplety sa-
my integrují do webového prohlížeče a rozšiřují tak jeho funkcionalitu. 

Prohlížeče s Java aplety (Java prohlížeče) dovolují uživateli přímo zacházet s prostoro-
vými prvky na mapě v podobě vektorových dat. Java prohlížeče mají schopnost podpo-
rovat zpracování těchto prvků na straně klienta bez omezení. Obvykle obsahují funkce 
pro rendering mapy, měření vzdáleností a další zpracování dat v prohlížeči bez posílání 
požadavků na server, čímž se značně zefektivní práce s těmito daty. Data stahovaná ze 
serveru jsou dočasně ukládána v počítači na straně klienta. Pokud uživatel požaduje 
data, která nejsou v dočasné paměti (cache), pak je na server odeslán požadavek o po-
slání těchto dat. Dočasná paměť se promazává ve chvíli, kdy je Java prohlížeč zavřen, 
což ve výsledku znamená, že Java prohlížeče nezabírají žádný stálý diskový prostor 
na počítači klienta. 

V případě zobrazování rastrových dat se Java prohlížeče chovají podobně jako DHTML 
prohlížeče. Uživateli jsou sice poskytována některá vylepšení při práci s obrázky map 
(např. interaktivní posun mapy), ovšem celé logické zpracování jako rendering mapy 
a zpracování dotazů se provádí na straně serveru. 

Jedinou nevýhodou Java apletů je nutná přítomnost instalované podpory Javy, např. Sun 
J2SE (http://java.sun.com/j2se). 

Poznámka: Závěrem kapitoly 3.1.3 znovu podotýkám, že ačkoli na straně klienta mo-
hou být různá rozšíření, základem technologie je stále CGI nebo CGI rozšíření. Bu-
doucnost zřejmě patří technologiím distribuovaných GISlužeb. Jejich podstata byla na-
stíněna v kapitole 2 a podrobně se jimi zabývá kniha [Peng - Tsou, 2003]. 

3.2 Trendy internetových GIS technologií: GML, SVG a WFS 
V současné době mohou klienti internetových GIS většinou komunikovat pouze se 
svým vlastním serverem a nemohou v reálném čase zároveň přistupovat k datům, která 
jsou v jiných formátech. 

Většina internetových GIS programů dále zobrazuje prostorová data získávaná přes In-
ternet jako rastrové obrázky (GIF, PNG nebo JPEG). Nevýhoda výstupních rastrových 
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obrázků spočívá ve ztrátě kvality při zvětšování nebo zmenšování, v jejich velikosti a ve 
faktu, že kromě barvy pixelu nemohou nést žádné jiné informace. 

Model, který využívá následující technologie a formáty, se snaží tyto problémy odstra-
nit [i-Pen-GML]: 

• použitím GML k modelování, zapisování a transportu prostorových objektů pro 
dosažení interoperability dat,  

• použitím SVG (Scalable Vector Graphic) při vizualizaci GML dat a k odstranění 
nevýhod rastrových obrázků,  

• použitím WFS k dotazování, přístupování a získávání dat z webu na úrovni prv-
ků. 

3.2.1 Základní informace o GML 
Geography Markup Language (GML) je založen na značkovacím jazyce eXtensible 
Markup Language (XML) a slouží pro přenos a skladování geografických informací 
na webu, včetně prostorových i neprostorových vlastností geografických prvků. Jde 
o standard doporučený organizací OGC pro podporu interoperability mezi různými da-
tovými modely. 

<Point>  
  <coord> 
    <X>12.0</X> 
    <Y>3.0</Y> 
  </coord> 
</Point> 

Příklad 3-3: Jednoduchá ukázka zápisu kódu v GML. 

GML ale už nic neříká o způsobu zobrazení jednotlivých geografických prvků na webu. 
Abychom mohli prvky zobrazit, musí být data transformována z GML do jiného formá-
tu. Proces transformace XML dokumentů do jiných prezentačních formátů se nazývá 
styling (nebo také style transformation) (viz kap. 3.2.2.) a obecně se provádí pomocí 
jazyků pro definici stylů zobrazení, tzv. Style Sheet Languages (http://www.w3.org/ 
Style/). 

• Cascading Style Sheet (CSS). CSS je prostředek pro snadné a efektivní formáto-
vání neprostorových atributů prvků HTML a XML dokumentů na webu. Má 
však některá omezení. Např. neumí vybírat prvky, což je důležité pro zobrazo-
vání jen malých částí z velkých dokumentů. 

• eXtensible Stylesheet Language (XSL). XSL je prostředek pro definování trans-
formace a vizualizace prostorových i neprostorových atributů prvků XML (tedy 
i GML) dokumentů, založený na CSS a DSSSL (Document Style Semantics and 
Specification Language). XSL se skládá ze tří částí. Jednou z nich je jazyk XML 
Transformation Language (XSLT) pro konverzi jednoho typu formátu XML do-
kumentu do jiného typu (např. GML do SVG). 
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Poznámka: Specifikaci poslední verze GML 3.0 (ze dne 29.1.2003) lze nalézt na adre-
se: http://www.opengis.org/docs/02-023r4.pdf. Dalším zdrojem informací o vývoji 
GML může být portál: http://www.gmlcentral.com/. 

3.2.2 Tvorba vektorové mapy (ve formátu SVG) 
Tvorba vektorové mapy se skládá ze tří základních kroků. 

• Extrakce prvků (feature extraction). Prvním krokem je extrahování a interpretace 
prostorových prvků z GML dokumentů na serveru (např. na WFS serveru). 

• Styling mapy (map styling). Dalším krokem je sestavení GML prvků do grafické 
podoby pomocí grafických symbolů, stylů linií, vzorů ploch atp. Jinými slovy 
jde o transformaci geometrie GML dat do geometrie grafického formátu (nejčas-
těji SVG, ale existují i další formáty jako VML nebo X3D). Tato transformace 
vyžaduje tzv. XSLT procesor, např. Xalan (http://xml.apache.org/xalan-j/) nebo 
Saxon (http://users.iclway.co.uk/mhkay/saxon).  

• Grafický rendering (graphic rendering). V poslední fázi jde pouze o zobrazení 
grafického formátu (SVG) pomocí různých rendererů, např. Adobe SVG viewer 
plug-in (dostupný z http://www.adobe.com/svg). 

Nejčastěji se GML převádí do formátu SVG, protože jeho použití je mj. doporučeno 
i organizací pro vývoj standardů v oblasti webu World Wide Web Consortium (W3C). 

Mezi výhody SVG patří [i-Pen-GML]: 

• malá velikost výsledných obrázků mapy, 

• SVG není závislé na platformě ani OS, 

• díky tomu, že je formát SVG postaven na XML, umožňuje vytvářet odkazy 
na další vektorové i rastrové soubory a může s nimi pracovat přímo. 

Nevýhody: 

• zobrazení SVG není webovými prohlížeči standardně podporováno, k tomu je 
vyžadován plug-in, což je zároveň překážkou pro jeho masivní rozšíření. 

Na mapách ve formátu SVG uživatel může provádět zvětšování, zmenšování, posun, 
dotazy atd. Požadavek uživatele je vždy poslán zpět do datového skladu GML, kde 
webový server extrahuje nové GML prvky a sestaví z nich SVG, které pošle klientovi. 

K usnadnění procesu styling mapy byly vyvinuty některé programy, např. internetová 
aplikace Freestyler (http://mapstyles.galdosinc.com). 

Pokud disponujeme daty v jiném vektorovém formátu (např. ESRI Shapefile) a chceme 
je převést do GML, pak můžeme použít některý z programů pro konverzi, např. Ano-
therSimpleShapefile Converter (http://www.mycgiserver.com/~amri/converter.cocoon.



MILAN KOLLINGER : DIPLOMOVÁ PRÁCE 28 

 

xml). Jde o volně šiřitelný program pod licencí GNU General Public License 2 (více o 
GNU GPL na http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html). 

Poznámka: Hlavní zdroj informací o SVG (včetně odkazu na specifikaci SVG 1.1) lze 
nalézt na adrese: http://www.w3.org/Graphics/SVG/. 

3.2.3 Přenos dat pomocí WFS 
Služba Web Feature Service (WFS) je rozhraním mezi aplikací na straně klienta a daty 
na straně serveru. WFS obecně umožňuje z datových zdrojů extrahovat data v jejich 
původních formátech, převádět je do GML a přenášet k webovému klientovi, čímž se 
dosahuje datové interoperability. 

Jak bylo již zmíněno, hlavní funkcí WFS je zpřístupnění konkrétních datových elemen-
tů klientovi přes databázový server. Dále pak dotazování na tato data, jejich vytváření, 
pozměňování, popř. mazání [i-Pen-GML]. 

Poznámka: Další informace o WFS ve vztahu k programu MapServer viz kap. 4.6. 
Specifikaci WFS 1.0 (ze dne 19.9.2002) lze nalézt na adrese: http://www.opengis.org/ 
docs/02-058.pdf. 

3.3 Rešerše a výběr SW GIS řešení 
S vývojem internetových technologií se mění i internetové GIS aplikace, které jsou 
na nich postaveny. Pro vývoj složitých GIS aplikací slouží různé skupiny programů 
a nástrojů, tzv. softwarová GIS řešení a vývojová prostředí.  

Internetových GIS řešení existuje celá řada. Jedním z hlavních kritérií při výběru správ-
ného řešení pro implementaci na daném projektu je i cena, kterou za tento software 
(popř. další služby) musíme zaplatit. 

Naskýtá se tedy způsob rozdělení internetových GIS řešení na komerční a nekomerční. 
Bližší informace o každém z nich lze najít na uvedených webových stránkách za ná-
zvem produktu. Názvy jsou uvedeny v abecedním pořadí. 

Komerční řešení (4 nejznámější): 

• Autodesk MapGuide (http://www.mapguide.com/), 

• ESRI ArcIMS (http://www.esri.com/software/arcims/), 

• GeoMedia WebMap Professional (http://imgs.intergraph.com/gmwp/), 

• MapInfo MapXtreme (http://www.mapinfo.com/mapxtreme/). 

Nekomerční řešení [Honzík, 2002]: 

• ALOV Map (http://alov.org/), 

• GeoTools (http://www.geotools.org/), 

• GIS Viewer (http://elib.cs.berkeley.edu/gis/), 

• JShape (http://skyscraper.fortunecity.com/redmond/829/jshape2.htm), 
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• MapIt! (http://www.mapit.de/), 

• MapServer (http://mapserver.gis.umn.edu/). 

Při detailním zkoumání jednotlivých řešení vyplývá obecný fakt, že nekomerční řešení 
za komerčními značně zaostávají. Rozdíl je především v nabízené funkcionalitě a v cel-
kově vyšší úrovni provedení. Nicméně existují u nekomerčních produktů i výjimky, 
které svými možnostmi komerční řešení dohánějí a zdatně jim konkurují především 
díky nízké ceně finálního řešení. 

Tato diplomová práce má mj. za úkol vybrat vhodné softwarové řešení pro finančně 
nenáročný způsob publikace geografických dat v síti Internet. 

V první řadě bylo nutné pro tuto publikaci vybrat konkrétní a již hotový projekt. Byl 
zvolen Povodňový GIS. Bližší informace o tomto projektu najdete v kapitole 5.1. 

Během rešerše softwarových řešení jsem pak z několika vzájemně nezávislých zdrojů 
zjistil, že nejvhodnějším bude software s názvem MapServer vyvíjený Univerzitou 
v Minnesotě. To potvrdil jednak přehled řešení [i-VSB-Sem] a především diplomová 
práce zabývající se porovnáváním internetových GIS software [Honzík, 2002], ve kte-
rém MapServer jednoznačně zvítězil nad produktem GIS Viewer (http://elib.cs.berkeley. 
edu/gis/). Od doby tohoto srovnání uplynuly další dva roky a z detailního průzkumu 
MapServeru vyplynulo, že jeho vývoj opět výrazně pokročil. Možnostmi MapServeru 
se zabývá kapitola 4 a jeho konktrétní výhody a nevýhody jsem se pokusil shrnout 
do závěrečného hodnocení v kap. 4.8. 
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4 MapServer 

4.1 Základní informace o MapServeru 
MapServer je Open Source vývojové prostředí pro vytváření webových mapových apli-
kací. Přívlastek Open Source znamená, že ctí základní pravidla neziskové organizace 
Open Source Initiative. Hlavní myšlenka je velice jednoduchá: „Pokud programátoři 
mohou číst, předávat a měnit zdrojový kód části softwaru, software se vyvíjí. Lidé ho 
zdokonalují, lidé ho upravují, lidé opravují chyby. A to se může dít, vzhledem k tempu 
vývoje konvenčního software, uvidující rychlostí.“ [i-OS] 

Původně byl MapServer vyvíjen v rámci projektu ForNet Univerzitou v Minnesotě 
(UMN) ve spolupráci s agenturou NASA a Minnesota Department of Natural Resources 
(MNDNR). Další rozvoj byl proveden zmíněným oddělením MNDNR a Minnesota 
Land Management Information Center. Současný vývoj je financován z projektu 
TerraSIP, sponzorovaným agenturou NASA. Přehled vývoje hlavních verzí 
MapServeru se nachází v Tab. 4-1, v dubnu 2004 byla k dispozici stabilní verze 4.0.2. 

Rok Vydání verze 

1994 Web-based Arc/Info AML Generation 

1995 zahájení projektu ForNet (imgserv) 

1996 Shapelib + GD release (mapserv) 

1997 verze 1.0 

1998 verze 2.0 (veřejná verze jako ForNet MapServer) 

1999 verze 3.0 (UMN MapServer, raster + Truetype) 

2000 verze 3.3 (MapScript, PROJ4) 

2001 verze 3.4 (PHP MapScript) 

2002 verze 3.5 (OGC WMS, OGR, GDAL, SDE, ...) 

... verze 3.6 (PostGIS, Oracle Spatial, ...) 

2003 verze 4.0 (Outputformat, GDAL2 (24-bitový výstup), ...) 

Tab. 4-1: Přehled vývoje hlavních verzí MapServeru, zdroj: [i-MS-OS]. 

MapServer je postaven na řadě dalších populárních Open Source a freeware systémech 
jako GDAL, OGR, Shapelib, FreeType, Proj.4, libTIFF, Perl a dalších. Je vyvíjen tak, 
aby běžel jak pod operačními systémy Linux / UNIX i pod Microsoft Win-
dows 95/98/NT/2000/XP a Mac OS X [i-MS-Hom]. 

MapServer není plně funkční GIS. Nicméně umožňuje publikaci geodat a sdílení geodat 
pomocí standardů WMS či WFS. Proto je v současné době využíván mnoha komerční-
mi i nekomerčními projekty jako základní kámen různých mapových aplikací na Inter-
netu. 
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4.2 Softwarové řešení aplikací MapServeru 
MapServer je v podstatě CGI program a je tedy spouštěný (webovým serverem) 
po každém obdržení požadavku. Softwarové řešení aplikací MapServeru se obecně 
skládá z následujících komponent (viz Obr. 4-1): 

• webový server, 

• program MapServer, 

• inicializační soubor, 

• mapsoubor, 

• šablona, 

• geodata. 

 

Obr. 4-1: Schéma SW řešení aplikací MapServeru. 

Webový server 
Softwarovým serverem pro MapServer může být kterýkoliv webový server (nebo-li 
HTTP server), který podporuje spouštění CGI aplikací. Nejčastěji se volí Apache HTTP 
Server nebo Microsoft Internet Information Server (IIS). 

Program MapServer 
Obvykle je CGI program MapServer (soubor mapserv.exe) instalován v adresáři 
cgi-bin HTTP serveru. Další soubory MapServeru (viz dále) jsou společně s geodaty 
uloženy v adresáři s webovými dokumenty (např. C:\web), který se nastavuje 
v konfiguračním souboru HTTP serveru. 
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Následující seznam funkcí je přehled toho, co MapServer s pomocí dalších utilit, které 
jsou součástí instalačního balíku, řeší a podporuje (zdroj: [i-MS-Hom]): 

• podpora vektorových formátů: ESRI Shapefile, ESRI ArcSDE (verze alfa), 

• podpora rastrových formátů: TIFF / GeoTIFF, GIF, PNG, ERDAS, JPEG, 

• převod výstupní mapy na rastrový formát, 

• čtyřstrom-prostorová indexace (quadtree spatial indexing) pro formát Shapefile, 

• plně nastavitelné chování, výstup uživateli řízen přes šablonu, 

• výběr prvku pomocí hodnoty, bodu, oblasti nebo jiného prvku, 

• podpora TrueType fontů (tedy i češtiny), 

• podpora rastrových i vektorových dat ve formě dlaždic, 

• automatické generování legendy a grafického měřítka, 

• vykreslování prvků v závislosti na měřítku, 

• tvorba tématických map pomocí tříd založených na logických a reg. výrazech, 

• popisky prvků ve výstupní mapě včetně řešení kolizí, 

• reakce na vnější podněty přes URL za běhu aplikace (on-the-fly), 

• změna kartografického zobrazení za běhu aplikace. 

 

Obr. 4-2: Schéma znázorňující chování programu MapServer [i-MS-Sta]. 
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Program MapServer je distribuován jak v podobě zdrojového kódu v jazyce C++, tak 
jako předkompilované binární soubory pro uživatele OS Windows. Předkompilované 
soubory se dodávají zpravidla ve dvou verzích, podle podpory rastrového formátu vý-
stupních map (PNG nebo GIF). Obě předkompilované verze obsahují knihovnu GD 
a dále podporují připojení knihoven OGR a GDAL pro podporu vstupů (u GDAL i vý-
stupů) v mnoha formátech geodat. Dále je podporováno připojení PostGIS / OracleSpa-
tial databází, OGC standardy WMS a WFS, TrueType fonty, převody kartografických 
zobrazení atd. 

Pro zjištění informací o verzi a konfigurace podpory, stačí spustit z příkazové řádky 
program v tomto tvaru: mapserv.exe -v. 

Inicializační soubor 
Tento soubor vyvolá první zobrazení aplikace. Může být samostatným HTML soubo-
rem nebo součástí jiného HTML souboru. Inicializační soubor užívá HTML formulář se 
skrytými parametry pro poslání počátečního dotazu HTTP serveru, který ho následně 
předá MapServeru. 

Inicializační soubor ale není povinný. Místo HTML formuláře lze k inicializaci použít 
i obyčejnou internetovou adresu URL, která obsahuje všechny potřebné parametry, 
formulář je ovšem přehlednější. Stejně jako protokol HTTP je i MapServer bezestavový 
a právě předávání parametrů přes formuláře je jednou z cest, jak informace udržovat. 

Mapsoubor 
Mapsoubor (mapfile) je základní konfigurační soubor MapServeru. Obsahuje nastavení 
všech prvků výstupu: vlastní mapy, legendy, přehledky i grafického měřítka. Definuje, 
která data se mají v aplikaci použít, jak se mají vykreslovat, určuje, jakým způsobem 
zacházet s dotazy. Mapsoubor má příponu map. 

Obsah mapsouboru má hierarchickou strukturu. Skládá se z objektů, které začínají klí-
čovým slovem a končí slovem END. Tyto objekty pak obsahují parametry s atributy, 
případně další podobjekty. Jména atributů v parametrech se nahrazují konkrétními hod-
notami. 

Na vrcholu této hierarchie stojí objekt MAP. V něm pak mohou být objekty jako WEB (ob-
sahuje propojení se šablonou a dalšími „nedatovými“ soubory), REFERENCE (nastavení 
přehledky), LEGEND (nastavení legendy), SCALEBAR (nastavení grafického měřítka), 
PROJECTION (definice projekce) a především objekt LAYER (definice a nastavení vrstvy), 
kterých mapsoubor zpravidla obsahuje celou řadu. 

Podrobnou online referenční příručku k mapsouboru lze najít na adrese: 
http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/mapfile-reference.html. 
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MAP 
  NAME        <název_projektu> 
  EXTENT      <souřadnice_rohů_mapového_výřezu> 
  SIZE        <velikost_výstupního_obrázku_v_pixelech> 
  SHAPEPATH   <cesta_k_datům> 
  IMAGECOLOR  <barva_pozadí_mapy> 
  IMAGETYPE   <výstupní_formát_obrázku> 
 
  WEB 
    ... (nastavení cest a sdílení pomocí WMS/WFS) 
  END 
 
  ... (další objekty: REFERENCE, LEGEND, SCALEBAR, SYMBOL, ...) 
 
  LAYER 
    ... (definice a nastavení objektu vrstva) 
  END 
 
  ... (další vrstvy) 
 
END 

Příklad 4-1: Ukázka struktury mapsouboru. 

Šablona 
Šablona slouží jako rozhraní mezi uživatelem a MapServerem. Je to HTML soubor, 
který definuje způsob sestavení výstupů z MapServeru na obrazovce uživatele a dále 
poskytuje uživateli omezenou množinu operací, které může s aplikací provádět. Od pro-
hlížení mapy, zvětšování / zmenšování, přes zapínání a vypínání datových vrstev po 
dotazy na prvky v mapě atp. 

Šablona: 
... 
<input id="mapa" type="image" name="img" 
src="[img]" width="[mapwidth]" height="[mapheight]" 
border="0" /> 
... 
 
HTML soubor poslaný uživateli: 
... 
<input id="mapa" type="image" name="img" 
src="/radcice1/tmp/Radcice110835944162844.png" width="480" 
height="400" 
border="0" /> 
... 

Příklad 4-2: Nahrazování MapServer-proměnných skutečnými hodnotami. 

Oproti klasickému HTML souboru s HTML značkami obsahuje šablona MapServeru 
také tzv. MapServer-proměnné (MapServer tags), které jsou před posláním souboru ze 
serveru uživateli nahrazeny informacemi (skutečnými hodnotami) o aktuálním stavu 
aplikace a o zobrazovaných datech. MapServer-proměnné mají tvar: [klíčové_slovo]. 
Příklad 4-2 ukazuje dvakrát stejnou část kódu s rozdíly mezi (vstupní) šablonou (HTML 
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kód s MapServer-proměnnými) a (výstupním) souborem, který je poslán uživateli 
(HTML kód s doplněnými hodnotami). 

Podrobnou online referenční příručku k šablonám lze najít na adrese: 
http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/template-reference.html. 

Kromě hlavní šablony aplikace existují ještě dotazovací šablony, pomocí kterých se 
sestavuje jeden HTML soubor s výsledky dotazů. Dotazovací šablony jsou tři soubory, 
které tvoří: 

• záhlaví (<název_vrstvy>_header.html) — většinou hlavička tabulky, 

• tělo dotazu (<název_vrstvy>.html) — obsahuje MapServer-proměnné nahra-
zované konkrétními odpověďmi na dotaz, 

• zápatí (<název_vrstvy>_footer.html) — obsahuje doplňující informace. 

Cesty k dotazovacím šablonám se zapisují v objektech LAYER v mapsouboru. 

Geodata 
Standardním vektorovým formátem, který MapServer používá, je Shapefile firmy ESRI. 
Rastrová data lze načítat v několika různých formátech v závislosti na způsobu kompi-
lace MapServeru. Standardně je podporován formát GeoTIFF a TIFF s world soubory 
(viz kap. 4.4.2). Pomocí externích knihoven je možné používat i další formáty dat (viz 
kapitoly 4.3 a 4.4). 

4.3 Podpora vektorových formátů 

4.3.1 Zobrazení a klasifikace dat ve formátu Shapefile 
ESRI Shapefile je základním vektorovým formátem, který MapServer podporuje pomo-
cí zabudované knihovny Shapefile C Library (http://shapelib.maptools.org/). Tato 
knihovna umožňuje provádět čtení, tvorbu a zápis do souborů ve formátu Shapefile 
a připojených souborů s příponou dbf. 

Nastavení zobrazení a cesty k datovým souborům se provádí v mapsouboru pomocí 
objektu LAYER (vrstva). Důležité je pomocí parametru TYPE správně nastavit typ vekto-
rových dat, která chceme zobrazovat. Je nutné, aby odpovídal typu dat v souboru shape-
file nebo šel alespoň logicky nahradit. Tím je myšleno, že například polygonový shape-
file může být vykreslen jako bodová vrstva, ale bodový shapefile jako polygonová vrst-
va být vykreslen nemůže. 

MapServer je poměrně silným nástrojem při tvorbě tématických map. Klasifikaci vekto-
rových dat pomocí tříd lze provést podle atributů a jejich hodnot uložených 
v databázovém souboru DBF. Příklad 4-3 ukazuje způsob klasifikace polygonové vrstvy 
ve formátu Shapefile, které jsme dali jméno kontinenty a která je uložena v souborech 
kont.shp, kont.dbf a kont.shx v adresáři zeme. 
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LAYER 
  NAME   kontinenty 
  DATA   zeme/kont 
  STATUS DEFAULT 
  TYPE   POLYGON 
  
  CLASSITEM "druh" 
  CLASS 
    EXPRESSION "pevnina" 
    STYLE 
      NAME         "Zemské kontinenty" 
      OUTLINECOLOR 0  0  0 
      COLOR        0 100 0 
    END 
  END 
  CLASS 
    EXPRESSION "voda" 
    STYLE 
      NAME         "Moře a oceány" 
      OUTLINECOLOR 0 0  0 
      COLOR        0 0 255 
    END 
  END 
END 

Příklad 4-3: Klasifikace polygonové vrstvy ve formátu Shapefile. 

Zápis v Příkladu 4-3 MapServeru říká, že pokud má polygon ve svém atributu druh 
hodnotu pevnina, má ho vykreslit černým obrysem se zelenou výplní a do legendy má 
ke vzorku zobrazit popis Zemské kontinenty, což je jméno této třídy. Pokud ale atri-
but druh obsahuje hodnotu voda, pak ho má vykreslit černou linkou s modrou výplní 
a v legendě mu přiřadit popis Moře a oceány. Jiná vektorová data vykreslovat nemá. 

Další vlastnosti vektorových prvků (bodů a linií) se definují přes objekty SYMBOL 
a STYLE (v objektu LAYER). Podobně jako v Příkladu 4-3 lze pomocí parametru 
LABELITEM a podobjektu LABEL ve vrstvě vytvářet k prvkům v mapě popisky. Užitečnou 
funkcí je také nastavení průhlednosti jednotlivých vrstev pomocí parametru 
TRANSPARENCY. Přidáním určitých parametrů v mapsouboru a šabloně a změnou režimu 
procházení mapou (browse) na režim dotaz (query) lze dále uživateli umožnit 
dotazování na prvky z aktivní vrstvy nebo na prvky z všech zobrazených vrstev v daném 
místě (nquery). 

Další funkce a nastavení týkající se formátu Shapefile přesahují rámec tohoto textu a lze 
je najít v referenční příručce k mapsouboru. 

4.3.2 Knihovna OGR 
Počínaje MapServerem verze 3.5 byla přidána podpora i jiných vektorových formátů 
než základního formátu Shapefile a to pomocí zvláštní knihovny OGR Simple Feature 
Library (dále jen OGR). Tato knihovna je rovněž volně k dispozici v podobě zdrojo-
vých kódů (open source) v jazyce C++. Umožňuje načítat soubory v šestnácti různých 
vektorových formátech a v některých i zapisovat. Seznam vektorových formátů podpo-
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rovaných knihovnou OGR verze 1.1.9 včetně základních operací s těmito formáty je 
v Tab. 4-2. Aktuální seznam podporovaných formátů s dalšími podrobnými informace-
mi lze najít na stránkách knihovny OGR (http://ogr.maptools.org/). 

 

Název formátu Vytvoření 
souboru(ů)

Podpora kartografických 
zobrazení 

Arc/Info Binary Coverage ne ano 

ESRI Shapefile ano ano 

DODS/OPeNDAP ne ano 

FMEObjects Gateway ne ano 

GML ano ne 

IHO S-57 (ENC) ne ano 

Mapinfo File ano ano 

Microstation DGN ne ne 

OGDI Vectors ne ano 

ODBC ne ano 

Oracle Spatial ano ano 

PostgreSQL ano ano 

SDTS ne ano 

UK .NTF ne ano 

U.S. Census TIGER/Line ne ano 

VRT - Virtual Datasource ne ano 

Tab. 4-2: Vektorové formáty podporované knihovnou OGR [i-MT-OGR]. 

Získat a instalovat knihovnu OGR je jednoduché, protože je součástí jiné knihovny — 
GDAL, která podporuje jak rastrové formáty, tak tedy i vektorové formáty a je jí věno-
vána kapitola 4.4.2. 

To, že k zobrazení vektorových dat v určité vrstvě chceme použít knihovnu OGR, sdě-
líme MapServeru celkem snadno. Stačí v definici vrstvy v mapsouboru rozšířit parametr 
DATA o parametr CONNECTIONTYPE s hodnotou OGR (normálně by měl mít parametr CON-
NECTIONTYPE hodnotu LOCAL, to se ale běžně neuvádí) a parametr CONNECTION (viz 
Příklad 4-4). 
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LAYER 
  ... 
  CONNECTIONTYPE OGR 
  CONNECTION "<zdroj_dat>" 
  DATA "<definice_vrstvy>" 
  ... 
END 

Příklad 4-4: Připojení vektorových dat pomocí knihovny OGR. 

Řetězec, který v Příkladu 4-4 dosadíme za atribut <zdroj_dat>, závisí na formátu dat, 
která chceme připojit. Jsou-li data založena na souborech (např. formát MicroStation 
Design), uvede se jméno souboru s absolutní nebo relativní cestou vzhledem 
k mapsouboru. Pokud jsou data založena na adresářové struktuře (např. Arc/Info Binary 
Coverage), pak se uvádí název adresáře (opět s cestou). 

Atribut <definice_vrstvy> se obvykle nahrazuje jménem vrstvy nebo nulou (pokud 
data jméno neobsahují). U některých formátů je také možné použít vyjádření pomocí 
SQL dotazu. 

Společná distribuce knihoven GDAL a OGR obsahuje také několik utilit, které se mo-
hou hodit při přípravě vektorových dat pro mapovou aplikaci. 

• Pokud chceme získat informace o některé z vrstev podporovaných knihovnou 
OGR, můžeme použít program ogrinfo.exe. 

• K převodu datových souborů mezi formáty ze seznamu OGR slouží program 
ogr2ogr.exe. 

• Chceme-li při běhu mapové aplikace zobrazovat v jedné vrstvě velký objem 
vektorových dat, které způsobují velké zatížení serveru náročným generováním 
výsledného obrázku (např. soubory s podrobným polohopisem v kladu mapo-
vých listů), je vhodné načítat jen určité části vrstvy — tzv. dlaždice. Pak se au-
tomaticky načítají jen ta data, které jsou v požadovaném výřezu mapy. 
V mapsouboru pracujeme s tzv. dlaždicovým indexem (tileindex), který „propo-
juje“ dlaždice a k jehož vytvoření slouží program ogrtindex.exe. Dlaždicemi 
jsou pak soubory v některém z podporovaných formátů OGR, kde každý odpo-
vídá např. jednomu mapovému listu. 

Důvodem pro použití knihovny OGR i pro Shapefile soubory může být právě možnost 
aplikace dlaždicového indexu. O prostorových indexech se lze více dočíst v diplomové 
práci [Vokounová, 2003]. 

V této kapitole bylo čerpáno z [i-MS-OGR], kde lze nalézt detailní informace o použití 
knihovny OGR s MapServerem. 
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4.4 Podpora rastrových formátů 

4.4.1 Zobrazení a klasifikace rastrových dat 
Součástí základní kompilace MapServeru je knihovna GD Graphics Library (GD) 
(http://www.boutell.com/gd/), která podporuje čtení základních rastrových formátů jako 
TIFF / GeoTIFF, GIF, PNG a JPEG. Jejich použití má ovšem svá omezení. Chceme-li 
některý z těchto formátů používat, musíme jeho podporu nastavit před vlastní kompilací 
MapServeru, navíc hloubka barevného spektra může být pouze 256 barev (včetně for-
mátu JPEG, který je podporován jen v šedé škále). Nelze využít ani optimalizace pomo-
cí dlaždic atp. 

V kapitole 4.2 již bylo naznačeno, že výstupní rastrový formát mapy může být PNG 
(256 barev) nebo GIF. To ale platí pouze s použitím knihovny GD. V případě využití 
knihovny GDAL zmíněná omezení odpadají (viz kap. 4.4.2). 

LAYER 
  NAME "Ortofoto" 
  DATA "ortofoto_cb.tif" 
  TYPE RASTER 
  STATUS ON 
END 

Příklad 4-5: Definice rastrové vrstvy v mapsouboru. 

Nastaveným vstupním rastrovým formátem předkompilované verze MapServeru je 
TIFF, resp. GeoTIFF. Rastry se přidávají jako vrstvy, které se definují v mapsouboru 
a to velice jednoduše (viz Příklad 4-5). 

LAYER 
  NAME "Ortofoto" 
  DATA "ortofoto_cb.tif" 
  TYPE RASTER 
  STATUS ON 
  CLASSITEM "[pixel]" 
  CLASS 
    EXPRESSION ([pixel] < 64) 
    COLOR 0 0 0 
  END 
  CLASS 
    EXPRESSION ([pixel] >= 64 AND [pixel] < 196) 
    COLOR 255 0 0  
  END 
  CLASS 
    EXPRESSION ([pixel] >= 196 AND [pixel] < 255) 
    COLOR 0 0 255 
  END 
END 

Příklad 4-6: Nastavení klasifikace rastrové vrstvy v mapsouboru. 

Podobně jako vektory lze s některými rozdíly klasifikovat také rastry. Klasifikace rastrů 
ovšem není zdaleka tak častý případ. Zpravidla se klasifikují rastry s 8-bitovou barev-
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nou hloubkou. Porovnáme-li způsob zápisu při klasifikaci vektorů a rastrů, tak parametr 
CLASSITEM u rastrů představuje vždy hodnotu pixelu, zapsanou ve tvaru [pixel]. 

Zápis v Příkladu 4-6 MapServeru říká, jak má být zobrazen rastrový soubor 
ortofoto_cb.tif, který obsahuje 256 barev ve škále šedi. Pixely s hodnotou menší 
než 64 se mají vykreslit černě, pixely s hodnotou 64 až 195 červeně a s hodnotou 196 až 
255 modře. 

4.4.2 Knihovna GDAL 
Pokud chceme zobrazovat různá rastrová data včetně méně standardních barevných 
modelů, data jiných formátů nebo optimalizovat načítání a zobrazování rastrů, pak je 
vhodná knihovna Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) (http://gdal.maptools. 
org/). 

Dostupnost a instalace této knihovny není složitá, a proto se v podstatě stala pro práci 
s MapServerem standardem. Předkompilovaná distribuce MapServeru má v sobě pod-
poru knihovny GDAL (i OGR) už nastavenou a obsahuje i obě knihovny jako zvláštní 
soubor gdal11.dll, který se umístí tak, aby mohl být volán odkudkoliv (např. do adre-
sáře C:\Windows). 

Knihovna GDAL verze 1.1.9 podporuje mnoho rastrových formátů, v Tab. 4-3 je uve-
den přehled těch nejznámějších. Kompletní seznam podporovaných formátů (40) 
s podrobnými informacemi lze najít na internetových stránkách knihovny. 

Dále knihovna nabízí pro uživatele MapServeru řadu užitečných funkcí. V následujících 
odstavcích si uvedeme jejich výčet a možnosti využití. 

Rendering a metoda rozptylování 
MapServer byl tradičně používán k vytváření 8-bitových obrázků a to buď pseudoba-
revných nebo ve škále šedi. Od MapServeru verze 4.0 jsou pomocí knihovny GDAL 
podporovány výstupní obrázky i s 24-bitovou barevnou hloubkou (RGB) ve formátech 
PNG a JPEG. 

Pokud volíme 8-bitový výstup pro 24-bitová vstupní data, pak se pro převod barev při 
základním nastavení používá tzv. barevná krychle (color cube). Jde o pevnou množinu 
175 barev poskytující 5 úrovní červené, 7 úrovní zelené, 5 úrovní modré (5 x 7 x 5 = 
175) a dále 32 barev ve škále šedi. Během zpracování jsou pak barvy vstupního rastru 
mapovány k nejbližší barvě v této barevné kostce. Nevýhodou je značné snížení kvality 
barev u jemně se měnících obrázků. 

Řešením problému snížení kvality může být metoda rozptylování (dithering), jejíž popis 
lze najít na stránce http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/raster-howto.html. Metoda je 
podporována knihovnou GDAL od verze 1.1.9 a zapíná se nastavením PROCESSING 
„DITHER=YES“ v mapsouboru, současně při 8-bitovém pseudobarevném výstupním 
formátu (IMAGEMODE PC256). Nutno dodat, že metoda je náročnější na výkon procesoru 
než běžné zobrazování bez konverzí. 
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Název formátu Kód Vytvoření 
souboru(ů) 

Podpora 
kartografických 

zobrazení 

Maximální 
velikost 
souboru 

Arc/Info ASCII Grid AAIGrid ano ano žádné omezení 

Arc/Info Binary Grid 
(.adf) AIG ne ano - 

Microsoft Windows 
Device Independent 
Bitmap (.bmp) 

BMP ano ano 4 GB 

ERMapper 
Compressed Wavelets 
(.ecw) 

ECW ano ano - 

ESRI .hdr Labelled EHdr ne ano - 

Graphics Interchange 
Format (.gif) GIF ano ne 2 GB 

Arc/Info Binary Grid 
(.adf) GIO ano ano - 

GRASS Rasters GRASS ne ano - 

TIFF / GeoTIFF (.tif) GTiff ano ano 4 GB 

Erdas Imagine (.img) HFA ano ano žádné omezení 

JPEG JFIF (.jpg) JPEG ano ano 
4 GB 

(max. rozměr) 
65500x65500) 

JPEG2000 (.jp2, .j2k) JPEG2000 ano ano - 

Multi-resolution 
Seamless Image 
Database 

MrSID ne ano - 

Portable Network 
Graphics (.png) PNG ano ne - 

Tab. 4-3: Rastrové formáty podporované knihovnou GDAL [i-MT-GDA] - výtah. 

Dlaždice a pohledová pyramida 
Při zacházení s velmi rozsáhlými rastrovými vrstvami je často vhodné rozdělit rastrový 
obraz do několika menších. Při zobrazení malého území se pak nemusí načítat celý ob-
jem dat a odezva serveru je rychlejší. Každý soubor je pak, podobně jako u vektorových 
vrstev, dlaždicí rastrové mozaiky. Seznam souborů, které formují vrstvu, je u MapSer-
veru uchováván v souboru shapefile, v tzv. dlaždicovém indexu. V něm každý polygon 
představuje jeden soubor a v daném atributu má jeho jméno. Celá mozaika může být 
reprezentována v mapsouboru jako jedna vrstva, ale MapServer nejprve projde index 
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dlaždic a ujistí se, že se otevřou pouze ty rastrové soubory, které zasahují do zobrazo-
vaného výřezu mapy. 

S dlaždicemi souvisí i tzv. pohledová pyramida. Při úrovni menších měřítek je zbytečné 
načítat všechny detaily, které už monitor není schopen zobrazit. To se řeší tím způso-
bem, že z nejdetailnějšího rastru (např. 0,5 m) se vygeneruje další rastr s dvojnásobnou 
velikostí pixelu (tedy 1 m), tzn. čtyřikrát menším počtem pixelů i dlaždic (při zachování 
velikosti dlaždice v pixelech). Z tohoto rastru se opět generuje další a tak dále, až 
do chvíle, kdy dostaneme pouze jednu dlaždici pro celou oblast rastru. Společně se pak 
těmto rastrovým vrstvám v aplikacích říká pohledová pyramida. Podle velikosti pixelu 
nejdetailnějšího rastru se dá vypočítat největší měřítko zobrazení mapy. Velikost dlaž-
dice by měla odpovídat trojnásobnému rozměru mapového výřezu v pixelech [Vokou-
nová, 2003]. 

Pohledová pyramida se implementuje v mapsouboru velice jednoduše. Každá vrstva 
pyramidy se zadává jako klasická vrstva, přidány jsou pouze hodnoty největšího (para-
metr MINSCALE) a nejmenšího (parametr MAXSCALE) povoleného měřítka zobrazení. To 
znamená, že např. vrstva s parametry MINSCALE=4000 a MAXSCALE=20000 se zobrazí 
mezi měřítky 1:4000 a 1:20000. U sousední vrstvy s menšími detaily pak mohou hodno-
ty parametrů nabývat např. MINSCALE=20000 a MAXSCALE=100000. 

Příklad a způsob výpočtu počtu dlaždic a vrstev pohledové pyramidy se nachází 
v kapitole 5.3.2. 

Transformace rastrů 
MapServer dále dokáže pomocí knihovny GDAL a Proj.4 (viz kap. 4.5) za běhu trans-
formovat rastr do jiného kartografického zobrazení. Transformované rastrové vrstvy 
jsou ale zcela zřejmě náročnější na vykreslení, a to s časem dvakrát až čtyřikrát delším. 

World soubory 
Vytvořit prostorové vazby pro data v některých rastrových formátech (např. TIFF, 
JPEG, PNG) je možné pomocí world souborů (world files). World soubory začala vyu-
žívat pro lokalizaci rastrů firma ESRI, proto se také někdy uvádí ESRI world files. Vý-
hoda těchto souborů spočívá v přehlednosti a snadné editaci. 

Každý rastrový soubor může mít jeden world soubor téhož jména, ale s jinou příponou 
podle typu formátu rastrového souboru. Např. formátu TIFF (tif) odpovídá přípona 
world souboru tfw a formátu JPEG (jpg) přípona jgw. Tyto přípony world souborů jsou 
standardní, ale u MapServeru lze také použít univerzální příponu wld. World soubor se 
umisťuje do stejného adresáře jako rastrový soubor. 

Obsahem world souboru je šest koeficientů (A - F, viz Příklad 4-7), které se používají 
pro výpočet souřadnic pixelů mapy (x1, y1) pomocí následující afinní transformace: 

  x1 = Ax + By + C,    y1 = Dx + Ey + F. 
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Do world souboru je nutné zahrnout až tři různě orientované souřadnicové systémy: 

• mapy (osa x roste doprava, osa y nahoru), 

• rastru (osa x roste doprava, osa y dolů), 

• použitého kartografického zobrazení (např. u S-JTSK osa x roste dolů a osa y 
doleva). 

0.2          - A 
0.0          - D 
0.0          - B 
-0.2         - E 
-824999.90   - C 
-1066000.10  - F 

Příklad 4-7: Ukázka obsahu world souboru s označením koeficientů. 

Popis vstupních a výstupních proměnných: 

• x1 — vypočtená souřadnice pixelu ve směru osy x na mapě (roste doprava), 

• y1 —  vypočtená souřadnice pixelu ve směru osy y na mapě (roste nahoru), 

• x — číslo sloupce, ve kterém je pixel v rámci rastru (roste doprava), 

• y — číslo řádku, ve kterém je pixel v rámci rastru (roste dolů). 

Popis koeficientů ve world souboru: 

• A — velikost pixelu ve směru osy x, 

• B, D — rotační koeficienty (ve většině případů mají oba hodnotu nula), 

• C, F — koeficienty posunu, nebo-li mapové souřadnice x a y středu pixelu, který 
leží levém horním rohu rastru, 

• E — záporná hodnota velikost pixelu ve směru osy x (záporná kvůli opačné ori-
entaci osy y na mapě a na rastru) [i-FSV-TFW]. 

V kapitole 4.4 bylo čerpáno z [i-MS-Ras], kde lze nalézt další informace o použití 
knihovny GDAL s MapServerem. 

4.5 Podpora kartografických zobrazení 

Knihovna PROJ.4 a EPSG kódy 
MapServer dokáže za běhu aplikace měnit kartografické zobrazení (dále zobrazení) vek-
torových i rastrových vstupních dat, aniž by do nich zasahoval, a výstupem může být 
mapa v jiném zobrazení. MapServer k tomu používá open source knihovnu s názvem 
PROJ.4 — Cartographic Projections Library. 

Nastavení zobrazení (projection) lze v MapServeru dělat dvěma způsoby. Prvním je 
předání parametrů zobrazení knihovně Proj.4, která vykonává změnu projekce. Druhý 



MILAN KOLLINGER : DIPLOMOVÁ PRÁCE 44 

 

způsob je použití EPSG kódů. Jde o standardizované kódy jednotlivých zobrazení, jak 
jsou definovány organizací European Petroleum Survey Group (EPSG) [i-TS-Pro]. In-
formace o knihovně na PROJ.4 je možné najít na http://proj.maptools.org/ a o EPSG 
kódech na http://www.epsg.org. 

Definice Křovákova zobrazení 
Instalace knihovny Proj.4 obsahuje textový soubor epsg.txt, kde jsou uloženy všechny 
EPSG kódy s definicemi zobrazení. Právě tam lze najít i Křovákovo zobrazení 
(viz Příklad 4-8). 

# S-JTSK (Ferro) / Krovak 
<2065> +proj=krovak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 
+alpha=30.28813972222222 +k=0.9999 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=bessel 
+pm=ferro +units=m +no_defs  no_defs <> 

Příklad 4-8: Definice Křovákova zobrazení podle EPSG standardu. 

Chceme-li MapServeru sdělit, že určitá vrstva nebo přímo výstupní mapa je v Křováko-
vě zobrazení, pak přidáme na příslušné místo v mapsouboru objekt PROJECTION 
s parametry zobrazení nebo EPSG kódem (viz Příklad 4-9). 

PROJECTION 
  "proj=krovak" 
  "lat_0=49.5" 
  "lon_0=24.83333333333333" 
  "alpha=30.28813972222222" 
  "k=0.9999" 
  "x_0=0" 
  "y_0=0" 
  "ellps=bessel" 
  "pm=ferro" 
  "units=m" 
END 
 
nebo stručněji přes EPSG kód: 
 
PROJECTION  
  "init=epsg:2065" 
END 

Příklad 4-9: Dva způsoby definice Křovákova zobrazení v mapsouboru. 

Pokud určitá vrstva neobsahuje objekt PROJECTION, pak MapServer předpokládá, že je 
vrstva ve stejném zobrazení jako výstupní mapa. Na závěr nutno poznamenat, že převo-
dy zobrazení samozřejmě zatěžují procesor serveru. 

4.6 Podpora standardů WMS a WFS 
Velice užitečnou skupinou funkcí v MapServeru (od verze 3.5 a vyšší) jsou možnosti 
připojení datových vrstev z jiných mapových serverů a sdílení dat uložených na našem 
serveru ostatním serverům. MapServer totiž podporuje dva standardy konzorcia Open 
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GIS: Web Map Service a Web Feature Service (viz kap. 2.5.3) a v obou případech jako 
klient i jako server. V případě WMS používá pro sdílení rastrové formáty (např. PNG, 
GIF a JPEG) a v případě WFS používá Geography Markup Language. 

WMS klient 
Uveďme si použítí MapServeru jako WMS klienta v jednoduchém příkladu, kde de-
monstrujeme připojení vrstvy prov_bound ze serveru http://www2.dmsolutions.ca, kte-
rý sdílení dat pomocí WMS podporuje. 

LAYER 
  NAME "prov_bound" 
  TYPE RASTER 
  STATUS ON 
  CONNECTION "http://www2.dmsolutions.ca/cgi-bin/mswms_gmap?" 
  CONNECTIONTYPE WMS 
  METADATA 
    "wms_srs"   "EPSG:42304 EPSG:42101 EPSG:4269 EPSG:4326 EPSG:42304" 
    "wms_name"            "prov_bound" 
    "wms_server_version"  "1.1.0" 
    "wms_formatlist"      "image/gif,image/png,image/jpeg,image/wbmp" 
    "wms_format"          "image/gif" 
  END 
END 

Příklad 4-10: Připojení vrstvy ze vzdáleného serveru pomocí WMS [i-MS-WMC]. 

Podstata připojení je z Příkladu 4-10 celkem jasná. V parametru CONNECTIONTYPE zvo-
líme hodnotu WMS. V parametru CONNECTION zadáme adresu připojení. Objekt METADATA 
pak především obsahuje název připojované vrstvy prov_bound a další parametry WMS 
serveru. Ty lze zjistit z XML souboru, který je vracen na požadavek GetCapabilities 
(viz dále a kap. 5.5.1). 

Další informace na: http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/wms-client-howto.html. 

WMS server 
Zde si popíšeme, jak sdílení dat přes WMS funguje a z čeho se skládá. WMS servery 
pracují s jejich klienty přes HTTP protokol. Ve většině případů je WMS server CGI 
programem a tak je to i v případě MapServeru. 

Specifikace WMS definuje několik typů požadavků a pro každý z nich množinu para-
metrů a chování. Server kompatibilní s WMS musí být schopen zacházet nejméně 
s dvěma následujícími typy WMS požadavků: 

• GetCapabilities — vrací XML dokument s metadaty o Web Map Serveru, 

• GetMap — vrací mapu v podobě obrázku podle potřeb uživatele. 
Podpora následujících typů není povinná: 

• GetFeatureInfo — vrací informace o prvku (prvcích) podle místa dotazu. 
MapServer podporuje tři typy odpovědí na tento požadavek: 
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1. Čistě textový výstup s informacemi o atributech 
2. Textový výstup v HTML pomocí dotazovacích šablon. 
3. GML prvky 

• DescribeLayer — vrací popis (v jazyce XML) jedné nebo více mapových vrs-
tev. Tento typ v současné době MapServerem podporován není [i-MS-WMS]. 

Vlastní zprovoznění WMS serveru pak spočívá v nastavení objektů a parametrů 
v mapsouboru. V Příkladu 4-11 jsou uvedeny objekty, které jsou pro konfiguraci WMS 
serveru povinné. 

Na nejvyšší úrovni objektu MAP to jsou objekty: 
 
NAME 
PROJECTION 
WEB 
  METADATA 
    wms_title 
    wms_onlineresource (URL adresa pro přístup na server) 
    wms_srs (nepovinný parametr, je-li PROJECTION def. jako epsg kód) 
 
Pro každou vrstvu, kterou chceme sdílet, pak tyto objekty: 
 
NAME (unikátní jméno - je použito v požadavcích GetMap 
a GetFeatureInfo) 
PROJECTION 
METADATA 
  wms_title (unikátní nadpis) 
  wms_srs   (nepovinný parametr) 

Příklad 4-11: Povinné objekty a parametry pro konfiguraci WMS serveru. 

Pak už stačí pomocí URL otestovat, jestli server reaguje na požadavky (GetCapabili-
ties a GetMap) a můžeme sdílet data pro ostatní mapové aplikace, které podporují 
WMS. 

Zdroj a další informace: http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/wms-server-howto.html. 

WFS klient 
Vrstva, kterou připojujeme z jiného serveru přes Web Feature Service se chová stejně 
jako klasická vektorová vrstva (lze u ní definovat třídy a jejich vlastnosti). Hlavním 
rozdílem je, že místo parametru DATA použijeme parametr CONNECTIONTYPE s hodnotou 
WFS a v parametru CONNECTION definujeme hodnotu URL ke zdroji dat, obdobně jako 
u WMS klienta. 

Zdroj a další informace: http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/wfs-client-howto.html. 
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WFS server 
Pomocí WFS lze sdílet vektorová data a ke klientovi (kterým může být zároveň jiný 
server) se místo obrázku dostávají informace jak o geometrii prvků tak i o atributech. 
WFS používá pro přenos těchto dat GML. 

WFS server se konfiguruje podobně jako WMS server, a sice přidáním objektu 
METADATA s určitými parametry. MapServer může sdílet jen ty vrstvy, které splňují 
následující podmínky: 

• zdrojová data jsou ve vektorovém formátu (Shapefile, OGR, PostGIS, SDE, ...), 

• u objektu LAYER musí být nastaveny parametry: NAME, TYPE (na hodnotu LINE, 
POINT nebo POLYGON) a DUMB (na hodnotu TRUE). 

Nutno poznamenat, že MapServer podporuje pouze základní verzi WFS a i tato podpora 
má zatím svá omezení. 

Zdroj a další informace: http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/wfs-server-howto.html. 

4.7 Nadstavby a utility 
MapServer nabízí mnoho funkcí a široké možnosti nastavení díky svému CGI rozhraní, 
ke kterému přistupujeme přes URL. Ovšem stále je na straně klienta i serveru velký 
prostor pro mnohá vylepšení, nadstavby či utility. Ty vznikly mnohdy přímo u běžných 
uživatelů MapServeru díky filozofii Open Source. 

Seznam utilit je na adrese: http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/contributed.html. V ná-
sledujícím textu si popíšeme ty nejzajímavější z nich. 

PHP MapScript, MapLab a ROSA Java Applet 
PHP MapScript (dále jen MapScript) je dynamicky nahratelný modul, který umožňuje 
ke mnoha funkcím a třídám MapServeru přistupovat pomocí jazyka PHP a tak vytvářet 
vyspělejší a dynamičtější mapové aplikace v prostředí webu. Z toho plyne, že na serveru 
musí být instalovaná podpora PHP. O stálý vývoj a údržbu MapScriptu se stará přede-
vším firma DM Solutions Group Inc., která spravuje webový portál MapTools.org, kde 
tvůrci aplikací využívající MapServer můžou najít spoustu užitečných nadstaveb a in-
formací. Vedle PHP MapScriptu existuje ještě verze pro jazyk Perl: Perl MapScript. 

Jednou z nejvýznamnějších nadstaveb firmy DM Solutions je MapLab. Jde o Open 
Source sadu nástrojů pro tvorbu webových mapových aplikací MapServeru 
a mapsouborů. Prostředí je založeno na webové PHP aplikaci a hlavním cílem bylo vy-
tvořit uživatelsky příjemné a intuitivní ovládání, které mohou začátečníci u základní 
verze MapServeru postrádat. MapLab se skládá ze tří komponent [i-MT-ML]: 

• MapEdit — nástroj pro tvorbu, editaci a správu mapsouborů. Umožňuje snadněji 
přidávat a nastavovat objekty pomocí formulářů, ve kterých nabízí volbu hodnot 
parametrů nebo přímý výběr barvy prvků a symbolů. Tím může vývojáři aplika-
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ce značně zefektivnit práci. Editovat lze samozřejmě přímo i zdrojový kód 
mapsouboru. Dále MapEdit umožňuje validaci mapsouboru, tzn. potvrdit, že je-
ho struktura je správná, popř. označit chyby. 

• MapBrowser — nástroj pro výběr prostorových dat z lokálních nebo WMS zdro-
jů. Také se používá pro určování počátečního výřezu mapy, její velikosti 
a kartografického zobrazení. Mimo MapLab může MapBrowser sloužit jako sa-
mostatný prohlížeč serverů, které podporují WMS. 

• GMapFactory — nástroj pro rychlou tvorbu a vývoj mapových aplikací. Lze ho 
také použít k definování vzhledu aplikace a určení komponent rozhraní, které 
mají být do aplikace zahrnuty (např. ROSA Java Applet). 

ROSA Java Applet pochází opět z dílny DM Solutions Group a vylepšuje webové apli-
kace přidáním některých prvků na stranu klienta. Původně byl navržen pro mapové 
aplikace, ale dá se použít i obecně pro kterýkoliv typ aplikací. 

Hlavní funkcí apletu ROSA je rozšířit standardní formulářový prvek <INPUT 

TYPE=IMAGE ...>. Ten zobrazuje obrázky ve formátech GIF, JPEG nebo PNG, 
na kterých mohou být po rozšíření vybírány oblasti zájmu několika způsoby: kliknutím, 
taženým obdélníkem, elipsou nebo polygonem. Dále umožňuje v aplikaci přiřadit různé 
funkce tlačítkům na zvláštní nástrojové liště [i-MT-Ros]. 

jBox 
Java aplet jBox poskytuje vylepšení stránkám generovaných MapServerem, a to jak 
běžnou CGI verzí MapServeru, tak i s rozšířením MapScript. Uživatelům, kteří použí-
vají PHP MapScript, se může zdát příhodnější použití ROSA Java Appletu, protože jeho 
rozhraní je více orientované na stránky s PHP skripty a nabízí podobné funkce 
[i-MS-jBo]. Nicméně pokud nechceme instalovat PHP, je vhodný a dostatečný právě 
jBox, který umožňuje přidat aplikaci MapServeru následující prvky: 

• přiblížení pomocí taženého obdélníka, 

• posun mapy, 

• dotazy na oblast vybranou taženým obdélníkem, 

• optimalizované nahrávání mapy, 

• měření délek. 

Více o funkcích a implementaci jBoxu v aplikacích MapServeru lze najít na adrese 
http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/jbox-howto.html. 
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4.8 Hodnocení MapServeru 
Už z diplomové práce [Honzík, 2002] plyne, že z nekomerčních řešení je MapServer asi 
nejzajímavějším produktem. Protože jsem měl možnost porovnat MapServer 
s profesionálním produktem ESRI ArcIMS, mohu tvrdit, že MapServer může konkuro-
vat i komerčním řešením a to se také v praxi děje. 

V následujích bodech se pokusím shrnout to, co MapServer řadí mezi špičku v oblasti 
SW pro publikaci geodat na webu a kde jsou naopak jeho nedostatky. 

Výhody: 

• Finančně nenáročné SW řešení pod OS Windows i UNIX / Linux: Pokud máme 
k dispozici geodata ve formě připravené pro publikaci či sdílení (tzn. především 
v MapServerem podporovaném datovém formátu) a počítačový server, pak lze 
celé SW řešení postavit tak, aby bylo v podstatě úplně zdarma. Příkladem je ná-
sledující konfigurace: nekomerční distribuce Linuxu (např. Debian), Apache 
HTTP server, MapServer, PHP, MapScript, MapLab s ROSA Java Appletem. 

• Podpora standardů: Tím, že MapServer začal podporovat OGC standardy WMS 
a WFS, se značně rozšířily možnosti jeho použití. MapServer už neslouží jen pro 
publikaci geodat, ale i pro určitý způsob jejich sdílení. 

• Stálý vývoj a rozsáhlá dokumentace: MapServer je zaštítěn významnou univerzi-
tou, která vlastní na vývoj MapServeru grant od agentury NASA. Dále je Map-
Server podporován širokým spektrem uživatelů i firem po celém světě 
a prostřednictvím hromadných e-mailových diskuzí je neustále veden dialog 
o vývoji a nedostatcích MapServeru. To vše s dalšími důvody vede k tomu, že 
MapServer je neustále vyvíjen a to už od roku 1997, což dává určité záruky 
i do budoucna. 

• Možnost efektivního budování levných komerčních nadstaveb: Open Source filo-
zofie umožňuje postavit nad softwarem s tímto přívlastkem i vlastní komerční 
řešení. Existuje mnoho soukromých firem (včetně několika tuzemských), které 
právě nad MapServerem postavily svoje řešení mapových aplikací. Finální apli-
kace pak pro koncové zákazníky vycházejí levněji než s použitím komerčních 
webových GIS produktů. Tyto firmy tedy mají i z ekonomického pohledu zájem 
o to, aby byl MapServer neustále zdokonalován. 

• V některých aspektech je MapServer lepší než komerční SW: Např. podle srov-
nání [i-MS-Com] MapServeru s ESRI ArcIMS byl MapServer dokonce značně 
rychlejší než ArcIMS a to i jako CGI aplikace. Mezi zřejmé nevýhody ArcIMS 
patří např. to, že nepodporuje operační systémy Linux / UNIX, není dostupný 
jeho zdrojový kód, složitá implementace i u jednoduchých projektů a samozřej-
mě jeho cena. 
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Nevýhody: 

• CGI program se nehodí pro aplikace s mnoha přístupy najednou. MapServer je 
CGI program a ten při mnoha souběžných spuštěních může vykazovat vysoké 
nároky na hardware, protože se každý program musí zvlášť spustit i ukončit. 

• MapServer neumí vše co komerční webové GIS produkty. MapServer díky jeho 
nadstavbám má mnoho funkcí, ale např. řešení ArcIMS stále v něčem konkuro-
vat nedokáže. Chybí mu například lepší podpora geodatabází, schopnost využít 
současně více počítačů tak, aby na nich běžely jednotlivé služby, což je 
u velkých a výkonově náročných projektů téměř nutností. Dále s komerčním ře-
šením většinou dostáváme i nástroje na relativně jednoduché vytvoření silných 
klientů, které poskytují mnoho funkcí, včetně těch pro jednoduché analýzy GIS. 
Silného klienta u MapServeru si musíme doprogramovat sami. 

• MapServer hodně spoléhá na další produkty, jejich vzájemná kompatibilita mů-
že být někdy problematická a selhává. 

• Implementace MapServeru vyžaduje přečíst velký objem dokumentace, která je 
dostupná pouze v angličtině, francouzštině a španělštině, určité zkušenosti a lze 
očekávat mnoho větších i menších problémů, jejichž řešení nebude vždy hned po 
ruce. Uživatele OS Windows může MapServer trochu odradit, protože instalace 
a konfigurace aplikací MapServeru je blížší spíše OS typu Linux. K optimalizaci 
aplikace je pak nutná spolupráce schopných odborníků především v oblasti GIS, 
počítačových sítí, databází a programování v prostředí webu. 

Je vidět, že výhody jasně převažují nad (případnými) nevýhodami. Závěrečnou myšlen-
ku shrnu do následujících dvou odstavců. 

Pokud společnost hledá plnohodnotný webový GIS pro velký projekt a nemá problémy 
se zaplacením drahých komerčních SW řešení, pak je pro ni vhodnější zvolit právě ko-
merční řešení včetně zákaznické podpory při instalaci, údržbě a školení. 

Pro menší projekty s omezenými finančními zdroji je ovšem jasně nejlepší volbou 
MapServer, tak jako v případě interaktivní prezentace projektu Povodňový GIS. 
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5 Implementace SW řešení na existujícím projektu 
Jedním z úkolů této diplomové práce bylo implementovat vybrané SW řešení 
na existujícím projektu. Byl vybrán projekt Povodňový GIS skupiny pokročilých studen-
tů programu Geomatika a to především z následujících důvodů: jednalo se o náš největší 
a nejvýznamnější projekt za celou dobu studia; výsledkem tohoto projektu byla zajíma-
vá data, která jsou vhodná pro publikaci i pro širší veřejnost. 

5.1 Projekt Povodňový GIS 
Projekt se zabývá možností využití státního mapového díla Základní báze geografických 
dat (ZABAGED) při simulaci a vizualizaci povodní. K řešení tohoto projektu byl použit 
software ArcView 3.1 s nadstavbou HEC-GeoRAS for ArcView verze 3.1 a software pro 
simulaci povodní HEC-RAS 3.1. Jako testovací oblast byla vybrána část toku řeky Mže 
v okolí Plzně od obce Křimice po soutok s řekou Radbuzou. Výstupem projektu jsou 
vypočtené záplavové čáry a zhodnocení možnosti využití dat ZABAGED pro simulace 
povodní. Z vyhodnocených záplavových čar, dat ZABAGED a dat katastru nemovitostí 
je vytvořen „povodňový GIS“ pro malou obec, který je možné po aktualizaci některých 
dat prakticky využívat [i-GEM-POV]. 

Součástí projektu je i případová studie, která zkoumá změnu záplavových čar (povod-
ňových linií) v okolí obce Radčice u Plzně po případné realizaci silničního valu napříč 
údolím, v místě toku řeky Mže řešené přemostěním. 

Projekt Povodňový GIS byl řešen v období mezi únorem a říjnem roku 2003, nicméně 
již navazoval na semestrální práci s názvem Simulace a vizualizace povodní. Ta byla 
řešena od října roku 2002 a jejím cílem bylo vytvoření jednoduchého nástroje pro 
simulaci povodní (COM modul), implementovat ho do existujícího GIS software (ESRI 
ArcMap) a jeho prostřednictvím vizualizovat povodně v okolí Plzně [i-GEM-SVP]. 

V obou případech šlo o levnější a v mnoha případech postačující variantu nákladných 
profesionálních (hydrologických) řešení. Do tohoto pojetí spadá i finančně nenáročný 
způsob publikace na Internetu. 

5.2 Výběr a získání dat pro aplikaci RadčiceX 
Cílem praktické části této diplomové práce byla interaktivní prezentace projektu Po-
vodňový GIS ve formě webové mapové aplikace. Tuto aplikaci jsem nazval RadčiceX, 
protože, jak již bylo zmíněno, zájmovým územím Povodňového GIS byla část povodí 
řeky Mže přávě u obce Radčice u Plzně. Písmeno „X“ pak představuje úrovně použi-
tých softwarových technologií v aplikaci (viz kap. 5.4). 

Aplikace je tvořena programovou a datovou částí. Pro datovou část bylo nutné vybrat 
a získat vhodná geodata. 
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5.2.1 Data z Povodňového GIS 
Základem datové části aplikace jsou data z Povodňového GIS. Ty se dají rozdělit na dvě 
skupiny — jednak na vstupní data pro Povodňový GIS a především na výstupní data 
z tohoto projektu. Tato data se nacházela v jediné prostorové databázi, tzv. geodatabázi 
(viz [MacDonald, 2001]). Následující přehled stručně popisuje datové vrstvy 
z Povodňového GIS použité v aplikaci RadčiceX. 

Vstupní datové vrstvy pro Povodňový GIS: 

• Hranice řeky Mže. Linie břehů vodního koryta řeky Mže. Pokud voda překročí 
tuto hranici, vylije se z břehů do okolí. Použito pro výpočet v programu 
HEC-GeoRAS. 

• Profily údolí řeky Mže. Profily jsou navržené tak, aby byly kolmé na vodní tok 
a zároveň se vzájemně neprotínaly. Z toho důvodu jsou lomenné. Použito pro 
výpočet hranic povodní v programu HEC-GeoRAS. 

• Val. Vstupní data pro případovou studii. Fiktivní silniční val, navržený jako 
součást severozápadní části obchvatu města Plzně. Znázorněný pouze jako 
průnik s okolním terénem. 

• Profily údolí řeky Mže respektující val. Vstupní data pro případovou studii. Pro-
fily údolí řeky Mže pro výpočet hranic povodní s navrženým valem. Původní 
profily (bez valu) bylo nutno upravit tak, aby lépe vystihovaly poměry v krajině, 
což je dobře patrné při vizualizaci obou vrstev profilů současně. 

Výstupní datové vrstvy z Povodňového GIS: 

• Povodňové linie Q10, Q50 a Q100. Hranice následujících povodní: desetiletá 
(Q10), padesátiletá (Q50), stoletá (Q100). Jde o hlavní výstup z projektu Povod-
ňový GIS. Výpočet linií byl proveden v programu HEC-RAS. 

• Hranice oblasti pro evakuaci obyvatel při povodních Q10, Q50 a Q100. 
Dosáhne-li povodeň určitého stavu z výše uvedených, pak jsou obyvatelé z přís-
lušné ohrožené oblasti evakuováni. Hranice jsou stanoveny v rámci povod-
ňového plánu v projektu Povodňový GIS, kde je zároveň možnost dotazování se 
na obyvatele žijící v oblasti určené k evakuaci. Dotazy na obyvatele budov 
(popř. celé oblasti) nejsou v aplikaci RadčiceX z důvodu ochrany osobních 
údajů realizovány. 

• Místa soustředění obyvatel během evakuace. Místa soustředění obyvatel z budov 
ležících v příslušných evakuovaných oblastech. Tato místa musí být kvůli jed-
noznačnosti univerzálně určena pro všechny reálné stavy povodní. 

5.2.2 Rešerše dostupných geodat ČR na Internetu 
Uvedené datové vrstvy, vytvořené v rámci projektu Povodňový GIS, jsou vektorová 
data a při publikaci na Internetu by sama o sobě nic zajímavého uživateli neřekla. Pro 
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využití jejich informačního potenciálu bylo nutné je pomocí dalších dat vztáhnout 
k okolnímu prostředí, tzn. především k obydleným oblastem a dopravním komunikacím. 
Zaměřil jsem se tedy na hledání geodat, která obsahují jednotlivé budovy, silnice, popř. 
další objekty. Jedním typem dat, který by měl v tomto případě velkou informační hod-
notu, mohly být diferenciálně překreslené letecké snímky, tzv. ortofotomapy. Protože 
jsem zároveň hledal data, která lze získat levně (či dokonce zdarma) a také by mohla být 
dále legálně publikovaná na Internetu, udělal jsem nejprve rešerši geodat území ČR, 
zdarma dostupných právě z Internetu. 

K vyhledávání geodat bylo použito mnoho různých metadatových portálů (MIDAS, 
Geography Network Explorer, Alexandria Digital Library a dalších) i internetových 
vyhledávačů (Google, Seznam atd.). Naprostá většina nalezených dat se však týkala 
území Spojených států amerických, kde je mnohem příznivější situace v oblasti posky-
tování dat získaných za peníze daňových poplatníků. Přesto byla nalezena i data celo-
světového měřítka, ke kterým náleží i Česká republika. S měřítkem ovšem také souvisí 
jejich nízká podrobnost a kvalita. 

NIMA — Digital Orthorectified Imagery 10 meter 
Mezi nejzajímavější dostupná rastrová geodata patří šedotónové snímky Digital Ortho-
rectified Imagery 10 meter (DOI-10M) americké agentury National Imagery and Map-
ping Agency (NIMA). Data byla pořízena družicí SPOT přibližně v roce 1995. Data lze 
vyhledat a stáhnout pomocí webové aplikace NGA Raster Roam, která umožňuje vyge-
nerovat obrázek až o velikosti 4801 x 4801 pixelů a nabídnout jej ke stažení ve dvanácti 
rastrových formátech a souřadnicovém systému WGS 84. Zájmovou oblast lze vybrat 
z území celé Země buď pomocí interaktivní mapy nebo přes zadání sídla a státu.  

Nicméně po stažení několika generovaných souborů se ukázalo, že kvalita dat je místy 
problematická. Ovšem data rozhodně stojí za povšimnutí díky velikosti pixelu 10 m 
v celosvětovém rozsahu. 

Aplikace NGA Raster Roam se nachází na stránce: 

http://geoengine.nima.mil/geospatial/SW_TOOLS/NIMAMUSE/webinter/rast_roam. 
html 

NASA — GeoCover 

Ze serveru MrSID Image agentury NASA lze stáhnout jednotlivé snímky z edice Geo-
Cover, pořízené družicí Landsat přibližně v roce 1990. Jsou sice méně podrobné 
(28,5 m / px) než DOI-10M, ale zato barevné (resp. pseudobarevné) a kvalitní. Snímky 
pokrývají téměř celou oblast pevniny Země a jsou dostupné v rastrovém formátu 
MrSID. 

Hlavní stránka služby se nachází na adrese: https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/. 

Z výsledků rešerše na Internetu vyplynuly následujícící závěry. Z vektorových dat, tý-
kající se budov a dopravních komunikací v zájmové oblasti v okolí obce Radčice u Plz-
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ně, byla nalezena pouze data ze Silniční databanky Ostrava (zmíněná již v kapitole 
2.5.1) a z rastrových dat uvedené série družicových snímků DOI-10M a GeoCover. 
Vzhledem ke zjištění, že podrobnost nalezených dat ve všech případech daleko zaostá-
vala za podrobností dat převzatých z projektu Povodňový GIS, bylo nutné přikročit 
k hledání a získání dat jiným způsobem.  

5.2.3 Data ze SITMP 
Geografická zájmová oblast aplikace RadčiceX se nachází na území města Plzně 
a údržbu informačních systémů v této oblasti má za úkol především Správa informač-
ních technologií města Plzně (SITMP). Na serveru této organizace se nachází webová 
aplikace GIS města Plzně (http://info.plzen-city.cz/gis/), která obsahuje několik desítek 
tématických datových vrstev (seznam viz: http://info.plzen-city.cz/gis/public/data.asp). 

Po dohodě se SITMP jsem vybral ze seznamu vhodné vrstvy pro využití v aplikaci Rad-
čiceX a byla sepsána nevýhradní licenční smlouva o užití digitálních dat z GIS města 
Plzně pro účely této diplomové práce. 

Následuje seznam vrstev z GIS města Plzně použitých v aplikaci RadčiceX s jejich 
stručným popisem. 

• Parcely, adresní body a ulice. Hranice parcel, čísla budov a názvy ulic. 
Stav: prosinec 2003. 

• Letecké snímky 2001. Ortofotomapy z leteckého snímkování v roce 2001, 
© GEODIS BRNO s.r.o. 

• Přehledová mapa. Hranice a názvy katastrálních území na území města Plzně, 
hranice města Plzně, hlavní komunikace. Stav: březen 2000. 

• Vodstvo. Vodních toky a nádrže na území města Plzně. Stav: červenec 2002. 

• Zátopová území. Zátopová území rozdělená na aktivní a pasivní zónu. Aktivní 
zátopové území je území tvořené korytem vodního toku a přilehlou částí jeho 
inundačního území, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku 
a tak bezprostředně ohrožuje bezpečnost a majetek obyvatel. Pasivní zátopové 
území je území, které je zbylou částí stanoveného záplavového území po vyme-
zení aktivní zóny [i-MZP-Zap]. Stav: červenec 2002. 

• Povodeň 2002. Hranice povodně v Plzni v roce 2002 (kulminace dne 13.8.2002). 

• Povodně v 19. století. Přibližně určené velké povodně v Plzni během 19. století. 
Na řece Mži (a tedy i v oblasti zájmu) roku 1845, na Radbuze a Úslavě roku 
1890. 

5.3 Příprava a optimalizace vstupních dat 
Aby bylo možné získaná data v aplikaci RadčiceX použít, musely být některé vrstvy jak 
z Povodňového GIS, tak z GIS města Plzně převedeny do vhodného formátu pro publi-
kaci pomocí MapServeru — převážně do formátu Shapefile. Jelikož se jedná o soubo-
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rové řešení uložení dat, byly kvůli optimalizaci načítání provedeny i další úpravy, pře-
devším odstranění nepotřebných dat z některých souborů a ořezání dat na požadované 
území, tzv. oblast zájmu (area of interest, AOI). 

Oblast zájmu byla stanovena jako obdélník o rozměrech 3600 x 3000 m, vymezený ná-
sledujícími souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě kata-
strální (S-JTSK): Ymax=826750, Xmax=1069700, Ymin=823150, Xmin=1066700. Tato oblast 
zasahuje do následujících katastrálních území: Radčice u Plzně, Křimice, Plzeň 1, Ma-
lesice, Skvrňany, Plzeň 3 a Bolevec. 

5.3.1 Vektorové vrstvy 
Před vlastní publikací vektorových vrstev bylo nutné tato data upravit. Nejvíce úprav 
bylo provedeno ve vrstvách vypočtených hranic povodní a ve vrstvě parcel. 

Úprava vypočtených hranic povodní 
Klíčová data pro publikaci na webu — vypočtené hranice povodní — byly 
v Povodňovém GIS uloženy ve formě geodatabáze, společně s ostatními daty. Pro pou-
žití v aplikaci RadčiceX jsem ze všech vypočtených povodní vybral polygonové vrstvy 
Q10, Q50 a Q100 a převedl je do formátu Shapefile (typ polygon). Hlavní úprava pak 
spočívala v ručním odstranění poruch, vzniklých při výpočtu polygonů v důsledku 
chybně interpretovaného digitálního modelu reliéfu. Dále byly ztotožněny hranice po-
vodní na začátku a konci vodního toku (v rámci oblasti zájmu). 

Příprava souboru parcel pro klasifikaci 
Aby mohla vrstva parcel sama o sobě plnit úlohu základní polohopisné vrstvy, bylo 
vhodné klasifikovat parcely podle jejich druhu v katastru nemovitostí (zastavěné plo-
chy, komunikace atd.). Od SITMP jsem získal soubor ve formátu Design (DGN) se 
všemi pozemkovými a stavebními parcelami v zájmové oblasti, ovšem hodnoty atributů 
jednotlivých prvků nic neříkaly o jejich druhu. Druhy parcel se totiž podle MGE mode-
lu nacházely v externí databázi. 

Polygonové téma původního DGN souboru jsem tedy převedl pomocí SW ArcMap 
do formátu Shapefile a připojil externí databázovou tabulku ve formě textového soubo-
ru, dodatečně získaného ze SITMP. Z textového souboru byly pro všechny parcely (přes 
jejich atribut ID) převzaty hodnoty atributu RC. Podle tohoto atributu RC už mohla být 
v mapsouboru provedena barevná klasifikace (viz kap. 5.5.1). Nakonec byly z vý-
sledného databázového souboru DBF, který je součástí formátu Shapefile, odstraněny 
nepotřebné atributy, z důvodu efektivnější práce s datovým souborem. 

5.3.2 Rastrové vrstvy 
Největší objem dat v aplikaci RadčiceX představují letecké snímky — ortofotomapy. Je 
tedy vhodné věnovat zvýšenou pozornost optimalizaci této vrstvy, a proto ji zde rozve-
du podrobněji. 
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Optimalizace ortofotomap — dlaždice a pohledová pyramida 
Ze SITMP jsem získal rastrovou vrstvu ortofotomapy v podobě 16 souborů (4 x 4) 
v kladu mapy 1:2000. Rozsah ortofotomapy odpovídá čtyřem mapovým listům mapy 
SM 5: Stříbro 0-3, Stříbro 0-4, Plzeň 9-3, Plzeň 9-4. Každý list SM 5 je totiž rozdělen 
na další 4 ortofotomapy v kladu map 1:2000 (Stříbro 0-3/1, Stříbro 0-3/2 atd.). 

Jednotlivé ortofotomapy mají velikost 6250 x 5000 pixelů (px) s velikostí pixelu 20 cm. 
To znamená, že pokrývají území o velikosti 1250 x 1000 m. Celá oblast ortofotomap 
má pak čtyřnásobnou velikost, tedy 25000 x 20000 px a pokrývá plochu 5000 x 4000 m. 

Dalšími vlastnostmi ortofotomap je barevná škála RGB (24-bit) a uložení ve formátu 
JPEG s world soubory (jgw). Datová velikost jednoho souboru byla v průměru přibližně 
9 MB, celkem pak 141 MB. 

Pro optimalizaci zobrazení rastrů je vhodné ortofotomapy rozdělit do dlaždic a vrstev 
pohledové pyramidy. V následujících odstavcích je popsán postup výpočtu jedné 
z možných implementací této optimalizace v aplikaci RadčiceX. 

V kapitole 4.4.2 již bylo uvedeno, že velikost jedné dlaždice by se měla rovnat trojná-
sobné velikosti okna. V aplikace RadčiceX je základní velikost okna stanovena na 600 x 
500 px. Dlaždice by pak měla mít velikost přibližně 1800 x 1500 pixelů. Ve spodní (1.) 
vrstvě pohledové pyramidy naše ortofotomapy pokrývají plochu 25000 x 20000 px 
a v celkovém počtu dlaždic ve vrstvě je vhodné se držet geometrické řady (1, 4, 16, 64, 
256, 1024, ...). Pak bude tato vrstva pokryta 256 dlaždicemi (16 x 16), čímž po zao-
krouhlení dostaneme velikost dlaždice rovnou 1563 x 1250 px. Rozdíly vzniklé zao-
krouhlením lze eliminovat v některé krajní řadě dlaždic. Ortofotomapa se na monitoru 
zobrazí optimálně právě tehdy, když velikost jejího pixelu (1 px = 0,2 m = 20 cm = 
200 mm) odpovídá jednomu obrazovému bodu na monitoru (standardně 0,25 mm). Nej-
větší měřítko mapy bude tedy nastaveno na 1:800, protože 200 / 0,25 = 800. 

 

Vrstva Rozměr vrstvy 
[px] 

Velikost 
pixelu 

Největší 
měřítko 

Počet 
dlaždic 

Velikost 
dlaždice [px]

1. 25000 x 20000 0,2 m 1:800 256 (16 x 16) 1563 x 1250 

2. 12500 x 10000 0,4 m 1:1600 64 (8 x 8) 1563 x 1250 

3. 6250 x 5000 0,8 m 1:3200 16 (4 x 4) 1563 x 1250 

4. 3125 x 2500 1,6 m 1:6400 4 (2 x 2) 1563 x 1250 

5. 1563 x 1250 3,2 m 1:12800 1 1563 x 1250 

Tab. 5-1: Výpočet parametrů pohledové pyramidy a dlaždic. 

V druhé vrstvě budeme vycházet z toho, že její velikost v pixelech má být oproti první 
vrstvě poloviční, tedy 12500 x 10000 px. Počet dlaždic bude v každém směru také po-
loviční (8 x 8), celkově čtvrtinový. Velikost pixelu bude tím pádem dvojnásobná než 
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ve vrstvě první, tedy 0,4 m (400 mm). Z toho vypočteme největší měřítko, od kterého se 
bude místo první vrstvy rastru zobrazovat vrstva druhá: 400 / 0,25 = 1600, tedy 1:1600. 

V další vrstvě pokaždé vycházíme z předcházející, dokud nedostaneme pouze jednu 
dlaždici pro celou oblast, viz Tab. 5-1. Ve výpočtech parametrů přechodu z vrstvy 
na vrstvu lze samozřejmě také postupovat v obráceném pořadí — „z malého 
do velkého“. 

Po sečtení dlaždic v Tab. 5-1 vyplývá, že při optimálním řešení by jejich celkový počet 
v celé pohledové pyramidě měl být 341. V aplikaci RadčiceX byla optimalizace pohle-
dové pyramidy a dlaždic zjednodušena, protože nebyl k dispozici software 
pro automatické generování pyramidy a dlaždic.  

 

 

Obr. 5-1: Implementace dlaždic a pohledové pyramidy v aplikaci RadčiceX. 

Pro použití v aplikaci RadčiceX byly vytvořeny 3 vrstvy dlaždic  (viz Obr. 5-1). Spodní 
vrstva obsahuje 16 dlaždic z původních ortofotomap (4 x 4), v prostřední vrstvě jsou 
4 přerastrované dlaždice (2 x 2) a v horní jedna přerastrovaná ortofotomapa. Celkem 
tedy 21 dlaždic. Přerastrovat ortofotomapy lze snadno např. ve freeware programu 
IrfanView (http://www.irfanview.com/). Zaznamenání změny velikosti pixelu po 
přerastrování ve world souborech je vzhledem k možnosti jejich editace poměrně 
jednoduché (viz kap. 4.4.2). Kvalita ortofotomap ve formátu JPEG se mění jen nepatrně 
i při značném snížení hodnoty kvality. Proto bylo možné snížit výslednou velikost 
souboru až na 2 MB (ortofotomapa o rozměru 6250 x 5000 px). Tím se dá urychlit 
načítání souborů z pevného disku. 

5.4. RadčiceX — cíle a užité technologie 
Softwarové řešení MapServeru je postaveno tak, že odděluje definice vrstev a jejich 
vlastností (mapsoubor) od uživatelského rozhraní webové aplikace (šablona). Toto 
rozdělení je velice výhodné, protože umožňuje vytvořit různě rozšířené aplikace bez 
zásahů do mapsouboru. Důvodem k vytváření těchto rozšíření je chybějící dynamika 
běžných HTML stránek na straně uživatele, ale i její omezená forma v podobě CGI 
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skriptů na straně serveru. Z nekomerčních technologií jde především o DHTML 
(JavaScript, DOM, CSS) a Java aplety na straně klienta nebo PHP včetně dalších 
modulů (např. MapScript) na straně serveru. Více o těchto technologiích je napsáno 
v kapitole 3 a ve vztahu k MapServeru v kapitole 4.7. 

Základ serverové části aplikace RadčiceX je postaven na operačním systému Windows, 
webovém serveru Apache HTTP Server a programu MapServer, který zastává funkci 
mapového serveru, jak už vyplývá z jeho názvu. Vlastní aplikace se spouští inicializač-
ním souborem ze strany klienta, činnost MapServeru se řídí obsahem mapsouboru 
a výsledky jsou (po nahrazení MapServer-proměnných v šabloně) posílány v podobě 
HTML dokumentu s dalšími soubory na stranu klienta. 

Poznámka: Zvoleným OS by stejně dobře mohl být i Linux / UNIX. Jediným rozdílem 
je odlišný způsob instalace a nastavení cest v mapsouboru a šabloně. 

Takto postavená aplikace už dokáže plnit roli publikace i sdílení dat (pomocí WMS) 
a poskytovat velice dobré výsledky. Nicméně rozhraní na straně klienta je velice static-
ké a uživateli zde mohou při práci s mapou chybět některé funkce, které lze použitím 
nadstaveb MapServeru doplnit. 

Pokud bychom ale navrhli aplikaci rovnou v podobě řešení s nejvyšší funkcionalitou, 
pak musíme také počítat s mnoha možnými nepříjemnými problémy při instalaci po-
třebných komponent a nižší robustností kvůli jejich vzájemnému sladění, které může 
v konkrétních případech přinášet potíže. Skutečnost, že se tyto problémy při instalaci 
složitějších řešení objevit mohou, potvrzují i další uživatelé přispívající do diskuzního 
fóra MapServeru. Pouhé maličkosti mohou celkový dojem z aplikace značně pokazit. 

Proto byla aplikace RadčiceX navržena podle použitých rozšíření a náročnosti instalace 
(z hlediska obtížnosti i času) ve třech verzích: Radčice1, Radčice2 a Radčice3. Všechny 
tyto verze jsou založeny na technologiích typu interactive web mapping. 

Následující část textu přináší přehled funkcí, výhod a nevýhod jednotlivých verzí. 

Radčice1: DHTML 
• Základní funkce aplikací MapServeru: interaktivní mapa, interaktivní přehledka, 

grafické i číselné měřítko, legenda, práce s vrstvami, změna velikosti mapy, po-
sun mapy, zvětšování / zmenšování mapy atd. 

• Změna formátu rastrového obrázku (PNG / JPEG) v závislosti na použitém pod-
kladu (žádný / rastr) — pomocí funkce MapServeru (reakce na vnější podněty 
přes URL za běhu aplikace) a JavaScriptu. 

• „Inteligence“ při volbě podkladu: pokud uživatel zvolí rastrový podklad 
a zároveň má zapnutou vrstvu parcel klasifikovaných podle druhu, pak se vrstva 
parcel automaticky přepne na vrstvu parcel bez výplně (tento případ může nastat 
hned po spuštění aplikace), 
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• Funkce interaktivního zobrazování souřadnic ve webovém prohlížeči (imple-
mentace je popsána v kap. 5.5.2). 

• Další užitečné detaily typu: potlačení funkce kolečka myší při výběru rastrového 
podklad v rolovací nabídce, posun mapy pomocí šipek, změna velikosti mapy 
atp. 

• Výhody: vysoká spolehlivost, snadná, rychlá a bezproblémová instalace, nevy-
žaduje instalaci Javy. 

• Nevýhody: omezená funcionalita. 

Radčice2: Radčice1 + jBox Java aplet 
• Aplet jBox přináší některé užitečné funkce zmíněné již v kapitole 4.7. 

• Nevýhody: 
1. předpřipravené verze podporují buď formát PNG nebo GIF / JPEG 

a aplikace RadčiceX je postavena na kombinaci PNG / JPEG, 
2. vyžaduje instalaci Javy, 
3. v diskuzním fóru byly zaznamenány problémy vzájemné kompatibility 

apletu jBox s prohlížečem Mozilla Firefox a instalací Javy [i-MS-Moz]. 

• Výhody: Aplet jBox je Open Source a programátor ovládající jazyk Java si mů-
že jBox upravit podle svých potřeb. 

Radčice3: Radčice1 + PHP + MapScript + MapLab 
• Přidává velký potenciál jak pro vývoj vlastních dynamických aplikací, tak ve 

formě hotového prostředí MapLab pro vývoj aplikací, včetně rozhraní na straně 
klienta (viz kap. 4.7). 

• Nevýhoda: složitější instalace, v jejíž průběhu může nastat problém s integrací 
PHP a se vzájemnou konfigurací všech komponent. 

• Řešením problému s instalací a konfigurací může být instalace pomocí připrave-
ného balíku MS4W http://www.maptools.org/ms4w, který obsahuje instalaci 
Apache HTTP Server, PHP, MapServer a PHP/MapScript, včetně všech nasta-
vení. Stačí tedy už jen instalovat MapLab. 

Je samozřejmé, že tato rozšíření nejsou konečná. Důkazem je mnoho různých a zajíma-
vých řešení uživatelů dostupných ze stránky: http://mapserver.gis.umn.edu/gallery.html. 
Konkrétní, poměrně vyspělou aplikaci postavenou na MapServeru s PHP a Java apletem 
lze najít např. na adrese: http://www.uhul.cz/ (sekce MAPY). Jiná aplikace využívající 
aplet jBox je přístupná ze stránky: http://www.greenwoodmap.com/mapserver.html. 

Jednou z hlavních obecných nevýhod softwarového řešení MapServeru je absence mož-
nosti použití hotového silného klienta. Např. takového, jaký byl popsán např. 
v kap. 3.1.3. A doprogramovat vlastní konkurenceschopné řešení silného klienta už sku-
tečně vyžaduje zkušený tým programátorů a dalších specialistů. 
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5.5 Realizace webové aplikace Radčice1 
Ačkoli byly do určité míry implementovány všechny tři verze aplikace RadčiceX, je 
výsledkem práce především verze Radčice1. Důvodem je hlavně její bezproblémová 
přenositelnost na jiné servery a vysoká spolehlivost. 

Po přípravě a optimalizaci vstupních dat a volbě vhodných technologií bylo možno za-
hájit proces implementace programové části aplikace. Ta se skládá z definice objektů 
a nastavení parametrů v mapsouboru a z tvorby uživatelského rozhraní aplikace 
v šabloně. 

5.5.1 Konfigurace mapsouboru: radcice1.map 
Struktura mapsouboru je obecně velice přehledná a rámcově už byla popsána v kapitole 
4.2. Obsah bývá laikovi i bez použití referenční příručky poměrně dobře srozumitelný. 
V případě aplikace Radčice1 jde o soubor radcice1.map, nachází se na CD-příloze 
a v následujících odstavcích jsou popsány hlavní kroky této části implementace. 

Formáty vstupních dat 
Z hlediska definice vrstev v mapsouboru jsou v aplikaci Radčice1 použity následující 
typy vstupních dat: 

• vektorová data (point, line, polygon): ve formátech Shapefile a Design, 

• rastrová data (raster): ve formátech JPEG a TIFF s příslušnými world soubory, 

• textová data (annotation): ve třídě prvků annotation formátu Design. 

K načítání souborů ve formátu JPEG byla využita knihovna GDAL a k načítání DGN 
souborů knihovna OGR. 

Poznámka: V MapServerem vytvořených mapách s textovými daty z DGN souborů se 
v aplikaci nezobrazují některé české znaky (š, ž, ť). Příčinou problému je patrně odlišné 
kódování češtiny ve formátu Design od kódování typu ISO-8859-2, podporovaného 
zkompilovanou verzí MapServeru. Tento problém se týká vrstev: názvy ulic a názvy k.ú. 

Výstupní mapa: rozsah, velikost okna a velikost pixelu 
V mapsouboru se pomocí parametru EXTENT a jeho čtyř atributů [minx] [miny] [maxx] 
[maxy] definuje základní rozsah mapy. Tato oblast je vymezena hodnotami atributů — 
souřadnicemi MapServeru. Dále se pomocí parametru SIZE a jeho dvou atributů [x][y] 
definuje velikost okna mapy v pixelech. 

Pokud si délky příslušných stran daných parametrem EXTENT a SIZE vzájemně poměro-
vě neodpovídají, pak se zachovává velikost okna mapy a rozsah mapy se dopočítá podle 
přesahující strany. Proto je vhodné volit tyto parametry tak, aby si příslušné strany po-
měrově odpovídaly, viz Příklad 5-1. 
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Mapsoubor: 
========== 
EXTENT -826600 -1069000 -824200 -1067000 
SIZE   600 500 
 
Test, zda si oblasti poměrově odpovídají: 
========================================= 
- dopočet délek stran rozsahu mapy:  
[dx] = [maxx]-[minx] = -824200-(-826600) = 2400 
[dy] = [maxy]-[miny] = -1067000-(-1069000) = 2000 
 
- výpočet poměru velikostí téže strany (EXTENT / SIZE): 
[dx]/[x] = 2400/600 = 4 
[dy]/[y] = 2000/500 = 4 

Příklad 5-1: Ukázka nastavení odpovídajících si parametrů EXTENT a SIZE. 

Z Příkladu 5-1 je patrné, že takto nastavené parametry si poměrově odpovídají. Pokud 
se dohodneme na tom, že hodnoty v parametru EXTENT jsou upravené souřadnice 
v S-JTSK v metrech, pak výsledné poměry znamenají velikost pixelu mapy v metrech 
(rozlišení mapy). S rozlišením mapy budeme dále pracovat při výpočtu interaktivního 
zobrazování souřadnic v šabloně v kap. 5.5.2, kde je také ilustrační obrázek. 

Poznámka: Kvůli odlišné orientaci souřadnicového systému (s.s.) MapServeru [x,y] 
(využívá klasický kartézský s.s.) a S-JTSK [Y,X] je třeba při dosazování hodnot sou-
řadnic v S-JTSK do parametru EXTENT používat následující převodní vztahy: min x = 
-max Y, min y = -max X, max x = -min Y, max y = -min X (viz Obr. 5-2). 

Barevná klasifikace parcel podle druhu 
Základní vrstvou aplikace jsou parcely klasifikované podle druhu. Po přípravě souboru 
vektorových dat parcel ve formátu Shapefile (kap. 5.3.1) mohla být provedena jejich 
barevná klasifikace podle druhu. Tato klasifikace spočívala v definici vrstvy v mapsou-
boru s dvanácti třídami. Parcely jsou děleny do tříd podle hodnoty atributu druhu parce-
ly (RC) a každé z těchto tříd je přiřazena jiná barva. Barvy byly pro jednotlivé druhy 
parcel vybírány tak, aby přibližně odpovídaly odstínu téhož druhu parcely na barevné 
ortofotomapě, s vyjímkou vodstva (kvůli jeho zdůraznění). 

Nastavení síly čar a velikosti bodových prvků 
Síla čáry liniových prvků i velikosti bodových prvků se v mapsouboru běžně nastavuje 
prostřednictvím symbolu, jehož vlastnosti (jméno, tvar atd.) se definují ve zvláštním 
objektu SYMBOL (např. kružnice). Tento symbol se poté aplikuje na prvky v konkrétní 
vrstvě (nebo třídě), ve které je uveden odkaz na symbol přes jeho jméno a velikost 
v pixelech. Tímto symbolem je následně kontinuálně potažen celý prvek. 

Průhlednost vrstev 
V definici vektorových vrstev je často používána vlastnost TRANSPARENCY (průhled-
nost). Nastavuje se hodnotou v rozmezí 0 až 100 (0 — úplná průhlednost, 100 — žádná 
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průhlednost) a v aplikaci Radčice1 se nejvíce uplatňuje při současné vizualizaci polygo-
nových vrstev povodní s vrstvou parcel nebo s ortofotomapou. 

Sdílení geodat pomocí WMS 
Aplikace Radčice1 slouží k publikaci dat z Povodňového GIS, ale umožňuje i jejich 
sdílení pomocí technologie WMS. 

V aplikaci používaná verze MapServeru 4.0.2 standardně WMS podporuje. Dále je 
třeba nastavit tuto službu v mapsouboru, jak již bylo popsáno v kap. 4.6. V objektu 
METADATA se v parametru klíčového slova WMS_ONLINERESOURCE nachází hlavní adresa 
URL pro přístup k WMS rozhraní aplikace: 

http://gis0.zcu.cz/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/web/radcice1/in/radcice1.map&. 

V případě, že sdílení přes WMS opravdu funguje, vrátí následující URL (s požadavkem 
GetCapabilities) soubor s metadaty v jazyce XML: 

http://gis0.zcu.cz/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/web/radcice1/in/radcice1.map&REQUE
ST=GetCapabilities. 

V pozici WMS klienta bychom pak již mohli z tohoto výstupního XML souboru získat 
veškeré informace, které je zapotřebí znát pro připojení ke službě. Jde o názvy sdíle-
ných vrstev, poskytovaná kartografická zobrazení, verzi WMS serveru, podporované 
rastrové formáty atp. 

5.5.2 Šablona: radcice1.html 
Jedním z cílů při vývoji aplikace byla její úplná funkčnost ve webových prohlížečích 
MS Internet Explorer (MSIE) a Mozilla FireFox (Mozilla). Důvodem k tomuto rozhod-
nutí byl fakt, že prohlížeč MSIE je používán naprostou většinou uživatelů Internetu, 
ovšem Mozilla se zase více drží standardů organizace W3C a především je k dispozici 
zdarma a pro OS Windows i Linux. 

Šablona je HTML soubor a i v aplikaci Radčice1 má strukturu běžných HTML doku-
mentů. K čemu šablona slouží už bylo uvedeno v kap. 4.2. 

Struktura šablony 
V hlavičce HTML dokumentu (prvek HEAD) se nachází metadata, definice stylů CSS 
a deklarace funkcí JavaScriptu. 

Základem hlavní části šablony — těla HTML dokumentu (BODY) — je v aplikaci jeden 
formulář (FORM) a v něm dvě navzájem vnořené tabulky (TABLE). Odeslání formuláře 
na server ke zpracování se vyvolá třemi způsoby: kliknutím na jeden ze dvou interak-
tivních obrázků (mapa, přehledka) nebo na tlačítko Obnovit. Formulář se odesílá meto-
dou GET (viz kap. 3.1.2). Tabulky zde slouží k formování vizualizovaných objektů 
v okně prohlížeče. Tělo šablony aplikace Radčice1 obecně obsahuje jednak běžné 
HTML prvky, dále MapServer-proměnné a části kódu v JavaScriptu. 
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Důležité jsou v rámci formuláře ty prvky, ze kterých se následně tvoří adresa URL. Jde 
o následující prvky s popisem jejich využití: 

• INPUT (typ checkbox) —  zapínání / vypínání vrstev, 

• INPUT (typ radio) — ovládání zobrazení: posun, zvětšení / zmenšení, 

• INPUT (typ image) — interaktivní (aktivní) obrázky (mapa a přehledka), 

• INPUT (typ submit) — odesílací tlačítko Obnovit, 

• SELECT — výběr rastrového podkladu, výběr předdefinovaného pohledu 

Vedle aktivních obrázků (prvek INPUT, typ image) jsou zde i klasické pasivní obrázky 
(prvek IMG), na kterých kliknutí myší nevyvolá žádnou reakci. Jde o generované obráz-
ky grafického měřítka a legendy. 

Výstupní formát generovaných map (PNG / JPEG) 
Hlavním rastrovým formátem pro výstupní mapy generované z vektorových dat je PNG 
(8-bit) — ve 256 vybraných barvách (PC256). Formát PNG totiž používá bezztrátovou 
kompresi, hodí se pro obrázky s většími jednobarevnými plochami a ostrými přechody 
(případ vektorových vrstev) a narozdíl od formátu GIF je stále absolutně nekomerční. 
Pokud ale chceme zobrazit k vektorovým datům i barevnou ortofotomapu, je téměř ne-
zbytně nutné použít pro výstup 24-bitovou barevnou škálu. Můžeme použít opět formát 
PNG (24-bit), pak ovšem neúnosně roste velikost vygenerovaného souboru. 

Vhodnějším řešením je použít pro výstupní mapy formát JPEG, jehož kompresní me-
chanismus byl pro fotografie přímo vyvíjen (pro další praktické informace viz: 
http://www.faqs.org/faqs/jpeg-faq/part1/). To se ovšem týká pouze obrázků s podkla-
dem ortofotomapy. JPEG totiž používá ztrátovou kompresi a u jednobarevných ploch 
a tenkých čar dochází k tvorbě nežádoucích poruch, plynoucích z velikosti 
tzv. kvantizační matice, která má velikost 8 x 8 pixelů. Aby k poruchám nedocházelo, 
lze kvalitu obrázku nastavit na 100 procent, potom ovšem formát JPEG zase dává horší 
výsledky (ve velikosti souborů) u obrázků generovaných pouze z vektorových dat. 

Z toho plyne, že optimální je používat v aplikaci Radčice1 oba formáty — PNG pro 
obrázky generované pouze z vektorových vrstev a JPEG (v kvalitě 90 %) pro mapy 
s rastrovým podkladem. Proto byly v mapsouboru nastaveny oba tyto formáty pomocí 
objektů IMAGETYPE. 

Automatizace změny rastrového formátu výstupní mapy 
V aplikaci Radčice1 lze z nabídky rastrového podkladu vybrat 3 možnosti: žádný (resp. 
vektorový), digitální model reliéfu nebo ortofotomapu. 

Měnit rastrový formát výstupní mapy lze v aplikacích MapServeru pomocí zadávání 
parametrů a jejich hodnot za běhu aplikace, aniž bychom fyzicky do mapsouboru jakko-
li zasahovali. Je to umožněno pomocí zadávání řetězců typu map_klíčovéslovo 
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=hodnota do URL, kde pár klíčovéslovo-hodnota skutečně odpovídá jazyku 
mapsouboru, tedy např. map_imagetype=jpeg. 

Vzhledem k bezestavovosti HTTP dále můžeme nechat na uživateli, aby s výběrem 
podkladu (jeho stav předáván je) vždy měnil i rastrový formát (např. pomocí přepínače) 
nebo tuto operaci zautomatizovat. K tomu by bylo nejvhodnější použít jazyk PHP, 
ovšem pokud ho nechceme používat (případ verze Radčice1), tak je možné využít funk-
ce JavaScriptu pro změnu hodnot proměnných u prvků s určitým identifikátorem a fun-
ce pro hledání řetězce v URL. 

Nakonec bylo nutné vyřešit případ, kdy uživatel zapnul jednu z vrstev rastrového pod-
kladu při zároveň zapnuté vektorové vrstvě parcel klasifikovaných podle druhu, která 
ve výsledné mapě rastr téměř úplně potlačovala. Z těchto důvodů byla vrstva parcel 
zpřístupněna ještě v neklasifikované podobě (vrstva parcely bez výplně), s úplnou prů-
hledností výplní polygonů. Přepnutí vrstev parcel bylo opět zautomatizováno pomocí 
skriptů v JavaScriptu. 

Tento příklad také demonstruje pro někoho možná překvapivou skutečnost, že jedno-
dušší ovládání často může znamenat složitější implementaci. 

Interaktivní zobrazování souřadnic v S-JTSK 
Při pohybu kurzorem myši nad obrázkem mapy lze pomocí JavaScriptu implementovat 
funkci pro okamžité zobrazování souřadnic v určitém souřadnicovém systému. Možnost 
odečítání správných souřadnic je totiž jedním z důkazů, že obrázek na monitoru uživate-
le je skutečně mapa, tzn. že je v kartografickém zobrazení a užívá příslušný souřadnico-
vý systém. 

Aplikace Radčice1 pracuje v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK). Tento systém je pro ČR závazný, a proto jsou v něm lokalizována 
i všechna vektorová a rastrová data aplikace Radčice1. Navíc jsou jeho jednotkami met-
ry (nikoli např. stupně), takže se dá v aplikaci poměrně snadno implementovat a využít 
i pro další výpočty. 

V kapitole 5.5.1 bylo uvedeno, jakým způsobem jsou souřadnice mapy definovány 
v mapsouboru. Prostřednictvím MapServer-proměnných lze do kteréhokoliv místa 
v šabloně dosazovat hodnoty souřadnic hran aktuálního zobrazeného mapového výřezu 
(resp. jeho rohů) a další aktuální parametry mapy. Pomocí JavaScriptu lze zase při po-
hybu kurzorem nad obrázkem vypisovat (např. do stavového řádku prohlížeče) aktuální 
souřadnice kurzoru v pixelech v rámci objektu (obrázku). Kombinací těchto dvou mož-
ností a s použitím správného přepočtu lze pak zobrazovat i aktuální souřadnice kurzoru 
v S-JTSK. 
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Obr. 5-2: Orientace souřadnicových systémů objektu, MapServeru a S-JTSK. 

Tento převod ze souřadnic objektu ovšem obnáší převod souřadnic mezi třemi různě 
orientovanými souřadnicovými systémy (viz Obr. 5-2): 

• objektu — XOBJ roste doprava, YOBJ roste dolů, 

• MapServeru — XMS roste doprava, YMS roste nahoru, 

• S-JTSK — XJTSK roste dolů, YJTSK roste doleva. 

 

Obr. 5-3: Převod souřadnic kurzoru ze s.s. objektu do s.s. MapServeru. 

Podstatou celého výpočtu je zjištění souřadnic aktuální polohy kurzoru v s.s. objektu 
vzhledem k levému hornímu rohu obrázku (mapy), vynásobení těchto souřadnic veli-
kostí pixelu mapy a přičtení (resp. odečtení) k souřadnicím tohoto rohu v s.s. MapSer-
veru (viz Obr. 5-3). Tyto souřadnice jsou již jen vzájemně zaměněné záporné souřadni-
ce v S-JTSK. 
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Poznámka k Obr. 5-3: Jednotkami pro vzdálenosti [dx], [dy] a souřadnice rohů 
[...x] [...y] jsou metry a jednotkami pro [mapwidth], [mapheight], event. 
offsetX a event.offsetX jsou pixely. 

Vlastní implementace výpočtu v šabloně je uvedena v Příkladu 5-2. 

Deklarace funkce: 
================ 
<script type="text/javascript"> 
  k = [dx] / [mapwidth];         // výpočet velikosti pixelu mapy 
 
  function Kurzor() 
    { 
      window.status  = 
        "  Y: " + Math.round(-( k* event.offsetX + [minx])) + 
  
        "  X: " + Math.round(-(-k* event.offsetY + [maxy])); 
  
    } 
</script> 
 
Volání funkce: 
============== 
<img src="..." ... onmousemove="Kurzor()" /> 

Příklad 5-2: Funkce pro interaktivní výpis souřadnic v S-JTSK [Y,X] v MSIE. 

Algoritmus interaktivního výpisu souřadnic v S-JTSK v Příkladu 5-2 funguje následov-
ně. 

1. Aktuální velikost pixelu mapy k se rovná podílu aktuálního rozsahu mapy 
ve směru osy x [dx] v metrech ku šířce okna mapy [mapwidth] v pixelech. 

2. Při pohybu myší nad obrázkem (mapou) je zavolána funkce Kurzor. 

3. Souřadnice Y v S-JTSK se vypočítá tak, že k levé souřadnici obrázku [minx] 
v metrech se přičte vzdálenost od této souřadnice v pixelech vynásobená veli-
kostí pixelu mapy, zamění se znaménko a výsledná hodnota se zaokrouhlí na ce-
lé metry. 

4. Souřadnice X v S-JTSK se vypočítá tak, že od horní souřadnice obrázku [maxy] 
v metrech se odečte vzdálenost od této souřadnice v pixelech vynásobená veli-
kostí pixelu mapy, zamění se znaménko a výsledná hodnota se zaokrouhlí na ce-
lé metry. 

5. Do stavového řádku prohlížeče se vypíší souřadnice Y a X v S-JTSK v jejich 
správném kladném tvaru. 

Poznámka k Příkladu 5-2: Takto zapsaná implementace pomocí metod 
event.offsetX a event.offsetY funguje pouze v prohlížeči MSIE. Pro prohlížeč 
Mozilla musela být implementace rozšířena, viz CD-příloha. 
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Závěrečné poznámky ke kapitole 5.5: 
V aplikaci Radčice1 nebyly realizovány dotazy z důvodu ochrany osobních údajů obča-
nů, ani jiné databázové řešení (vyjma čtení neprostorových dat z DBF souborů formátu 
Shapefile). Nicméně databázové technologie jsou MapServerem podporované. Viz od-
kazy MapServerSDE, MySQL, OracleSpatial a PostGIS na stránce přispívajících uživa-
telů MapServerWiki: http://mapserver.gis.umn.edu/cgi-bin/wiki.pl. 

Popis instalace aplikace Radčice1 včetně webového serveru Apache HTTP Server 
a MapServeru je popsán v CD-příloze, v souboru instalace.txt. 

Soubory programové části Radčice1 jsou součástí CD-přílohy. Jde především 
o mapsoubor radcice1.map a šablonu radcice1.html, soubor s definicemi objektů 
a funkcemi v JavaScriptu podpora.js,  inicializační soubor index.html a metadatový 
soubor vrstvy.html. 

5.5.3 Zabezpečení dat 
Velice důležitým krokem před umístěním aplikace na webový server a jejím zpřístup-
nění bývá zabezpečení dat proti přímému stažení. Důvody k tomu jsou zcela zřejmé. 
Pokud jde o komerčně využitá data a tímto způsobem se rozšíří, může poptávka po je-
jich prodeji značně klesnout. 

Jiným případem je podmínění zabezpečení dat proti jejich přímému stažení před vlast-
ním zpřístupněním dat ve smlouvě o jejich poskytnutí. Aplikace Radčice1 by nemohla 
být zpřístupněna na webu v případě, že by data získaná ze SITMP nebyla ochráněna 
proti přímému stažení. Jinými slovy — při porušení této podmínky hrozí vysoká pokuta. 

Proto je nutné disponovat prostředkem, jakým lze data chránit. Aplikace Radčice1 je 
zpřístupněna pomocí webového serveru Apache HTTP Server. V případě, že uživatel 
zadá do URL cestu k existujícímu adresáři na serveru a v tomto adresáři nebude soubor, 
jehož příponu by měl Apache nastavenou mezi známými a zobrazitelnými typy soubo-
rů, v prohlížeči uživatele se objeví celý obsah tohoto adresáře. Pro uživatele pak už není 
nic snažšího než případné soubory stáhnout na svůj pevný disk. A těmito soubory mo-
hou být právě i data. 

Apache ovšem také poskytuje prostředek, jehož nastavením zamezí ze strany klientů 
přístup do specifikovaného adresáře a zároveň do něj ale umožní přistupovat ze strany 
serveru a dalších (mapových) aplikací spouštěných na serveru. Z toho důvodu je také 
nutné na serveru používat pouze bezpečný software, který nemůže být zneužit ke staže-
ní či poškození uložených dat. 

Aplikace Radčice1 je chráněna právě zamezením přístupu do adresáře, kde je umístěn 
mapsoubor a veškerá data (v dalších podadresářích). Konkrétní nastavení se provádí 
v konfiguračním souboru serveru httpd.conf a je popsáno v souboru instalace.txt. 

Poznámka: Popsaný způsob zabezpečení lze použít jen do té míry, kdy uživateli neza-
mezíme přístup k souborům, které pro chod aplikace přímo potřebuje. To se týká všech 
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HTML dokumentů a souborů v nich používaných, především MapServerem generova-
ných výstupních souborů. 

5.5.4 Údržba aplikace 
S provozem webové mapové aplikace zpravidla také souvisí i její údržba. Tento druh 
aplikací totiž generuje stále nové a nové soubory (rastrové obrázky) a ukládá je 
do zvláštního dočasného adresáře, který je většinou nazván TMP nebo TEMP (temporary). 
A tak je tomu i v případě aplikace Radčice1. 

Při každém obdržení požadavku na mapu jsou na serveru generovány čtyři nové soubo-
ry: mapa, přehledka, legenda a grafické měřítko. Každý z nich dostane jedinečný název, 
který je zároveň pomocí MapServer-proměnných zapsán i do šablony. Dále už se apli-
kace chová jako klasická webová prezentace, kdy jsou uživateli posílány pouze kopie 
souborů uložených na serveru. 

Z tohoto způsobu chování aplikace plyne, že se v dočasném adresáři soubory hromadí 
a pokud by se jimi zaplnila celá dostupná disková kapacita, hrozí i havárie systému. 
Proto je nutné tyto soubory občas smazat. Nejefektivnější cestou je nastavit toto mazání 
jako automatické po určité době, v závislosti na počtu přístupů k aplikaci a na velikosti 
generovaných souborů. 

Pokud aplikace běží pod OS Windows, pak máme možnost vytvoření jednoduchého 
spustitelného souboru, který přikáže smazání všech souborů (s konkrétní příponou) 
z určitého adresáře, a nastavení jeho opakovaného spouštění po určité periodě pomocí 
služby Naplánované úlohy (Task scheduler). Do tohoto souboru s příponou cmd stačí 
napsat pouze jediný příkaz pro mazání (s parametrem cesty), např.: 

del C:/web/radcice1/tmp/*.*. 

5.5.5 Testování aplikace 
Po fázi implementace aplikace bylo nutné provést její testování — jednak z hlediska 
dostupnosti a funkčnosti ve webových prohlížečích a dále z hlediska výkonu a odezvy 
u uživatelů. 

Testování zobrazení a funkčnosti aplikace ve webových prohlížečích 
Aplikace byla testována ve webových prohlížečích: MSIE 6.0, Mozilla FireFox 0.8 
a dodatečně i Opera 7.23. Ačkoli se vzhled aplikace v každém z těchto prohlížečů veli-
ce mírně liší, což je dáno jejich různým pojetí zobrazení některých prvků (např. tlačí-
tek), veškerá funkčnost při práci s mapou je plně zachována. Nejvýraznější jsou rozdíly 
v prohlížeči Opera. 

Testování výkonu aplikace 
Výkon aplikace je závislý na několika faktorech. Těmi jsou především: technické para-
metry komponent počítačového serveru (procesor, fyzická paměť RAM a pevný disk), 
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na kterém je aplikace umístěna, náročnost SW řešení a náročnost vlastní aplikace (sou-
visející s mírou její optimalizace), ale i propustnost sítě, k níž je server připojen. Výkon 
serveru může být ovlivněn také typem a verzí použitého HTTP serveru (Apache, IIS 
atd.). 

Cílem testování výkonu aplikace Radčice1 bylo zjistit změnu chování aplikace při vy-
soké frekvenci požadavků uživatelů a současně při vícenásobném spuštění aplikace, 
především její časová odezva. Při reálném provozu tohoto typu aplikace se nepředpo-
kládá vyšší zátěž než pěti současně připojených uživatelů. Protože nejsme schopni 
ovlivnit konfiguraci reálné sítě (narozdíl od konfigurace serveru), byly eliminovány 
vlivy propustnosti sítě, kdy záleží na tom, zda je uživatel aplikace připojen k Internetu 
pomocí modemu s přenosovou rychlostí 56 kbps nebo pomocí sítě LAN 100 Mbit. 
Aplikace Radčice1 byla realizována tak, aby po síti bylo posíláno co nejméně dat (viz 
kap. 5.5.2 — změna výstupního formátu PNG / JPEG). 

Testování výkonu: postup  
Průběh testování aplikace byl rozdělen do dvou fází podle typu používaných datových 
vrstev. V první fázi uživatelé pracovali s mapami generovanými pouze z vektorových 
datových vrstev, kdy prováděli různé operace (zvětšování a zmenšování, posun mapy, 
zapínání a vypínání datový vrstev) ve vysoké frekvenci a zároveň sledovali odezvy 
na své požadavky. Druhá fáze testování byla zaměřena na rychlost odezvy při součas-
ném zapnutí rastrového podkladu (ortofotomapy). Toto rozdělení bylo provedeno právě 
proto, že pro optimální realizaci rozkladu na dlaždice ve vrstvě s největším objemem 
dat nebyl k dispozici vhodný software a tato data kladou nejvyšší nároky na výkon ser-
veru. 

Během testování bylo na serveru sledováno zatížení procesoru a nárůst využité paměti. 

Aplikace byla testována v následující konfiguraci: 

• technické parametry serveru: procesor AMD Athlon 2000+ (1,66 GHz), paměť 
448 MB (DDR 266 MHz), 

• současná práce 5 uživatelů s mapou, 

• připojení k serveru rychlostí 100 MBit / s. 

Testování výkonu: výsledky 
— vektorová data: 

• zátěž procesoru: kolísání v rozsahu 0 - 100 %, 

• nárůst velikosti využité paměti: 10 - 50 MB, průměr 30 MB, 

• časová odezva u uživatele: 1 - 1,5 s, 

— vektorová data + ortofotomapa: 

• zátěž procesoru: permanentně 100,0 %, 
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• nárůst velikosti využité paměti: 40 - 90 MB, průměr 70 MB, 

• časová odezva u uživatele: 5 - 35 s, průměrná 9 s. 

Poznámka: Uvedené hodnoty byly obdrženy při současné práci pěti uživatelů. Bylo 
ověřeno, že pro výsledky práce jednoho uživatele je možné dělit nárůst velikosti využité 
paměti a časové odezvy při výstupech z vektorových dat s ortofotomapou pěti. To rov-
něž plyne z charakteru aplikace (CGI). 

Testování výkonu: shrnutí 
Ze sledování průběhu testování plyne, že nároky na server rostou lineárně podle počtu 
uživatelů. Tomu je zapotřebí přizpůsobit i velikost paměti RAM na serveru. Pokud totiž 
velikost využité paměti přesáhne velikost fyzické paměti, pak je server nucen zpracová-
vaná data ukládat do stránkovacího souboru na disk a jeho výkon značně klesá. 

Při generování map z vektorových dat jsou poskytovány velice dobré výsledky v krát-
kém čase. Nejhorších výsledků je dosaženo, pokud uživatel žádá mapu generovanou 
z mnoha vektorových vrstev včetně ortofotomapy a současně se nachází ve výřezu ma-
py na rozhraní maximálního počtu — čtyř dlaždic ortofotomapy s velikostí pixelu 
20 cm. Řešením je již navržené rozdělení na mnohem větší počet dlaždic a 5 vrstev po-
hledů v pyramidě (kap. 5.3.2), popř. posílení výkonu serveru. 
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6 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo vybrat vhodné technologické řešení pro finančně nená-
ročnou publikaci geografických dat na Internetu. Podle mého názoru je nejlepší varian-
tou pro výběr programového vybavení kombinace produktu MapServer s dalšími Open 
Source (popř. vlastními) nadstavbami a webovým serverem Apache HTTP Server. Tak-
to postavené řešení zaručuje minimální finanční nároky pro vytvoření aplikace. Zároveň 
poskytuje četné možnosti použití ve webových mapových projektech, včet-
ně rozšiřování funkcionality řešení. Závěry týkající se MapServeru byly již uvedeny 
v kapitole 4.8. 

Výsledkem praktické části této práce je aplikace Radčice1. Ta je postavena právě 
na navrženém softwarovém řešení MapServer - Apache. Její funkcionalita a vzhled jsou 
vylepšeny pomocí technologií DHTML. 

Výsledky rešerše geografických dat ČR na Internetu dokládají nepříznivou situaci 
v oblasti poskytování zdarma jakýchkoliv podrobných a kvalitních geodat, vhodných 
pro tento typ aplikací. 

Hlavní přínos prezentace projektu Povodňový GIS prostřednictvím aplikace Radčice1 
vidím v následujících bodech: 

• Výsledky projektu byly interaktivně zpřístupněny všem počítačům (a jiným za-
řízením) se standardním webovým prohlížečem a připojením k Internetu, bez 
ohledu na operační systém a nutnost instalace speciálního GIS softwaru. 

• Pokud proběhne aktualizace aplikace (dat či použitých technologií), tato změna 
se okamžitě dotkne všech uživatelů. 

• Výsledky projektu Povodňový GIS byly vizualizovány ve vztahu k dalším fy-
zickým objektům v terénu pomocí podrobné a kvalitní ortofotomapy. 



MILAN KOLLINGER : DIPLOMOVÁ PRÁCE 72 

  

Zkratky a vysvětlivky 
ADO ActiveX Data Object 
AOI area of interest (zájmová oblast) 
cache dočasná paměť 
cookie textový soubor uložený v počítači klienta pro zachycování stavů 

a nastavení webových aplikací 
CSS Cascading Style Sheet 
CGI Common Gateway Interface 
COM Component Object Model 
DHTML Dynamic HTML 
DMR Digitální model reliéfu 
EPSG European Petroleum Survey Group 
ESRI Environmental Systems Research Institute 
freeware bezplatně šiřitelný software 
FTP File Transfer Protocol 
GDAL Geospatial Data Abstraction Library 
geodata data s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi 
GeoTIFF Geographic Tagged Image File Format 
GIF Graphics Interchange Format 
GIS Geografické informační systémy 
GIServices Geografické informační služby (GISlužby) 
GML Geography Markup Language 
HW hardware (technické vybavení) 
HTML HyperText Markup Language 
HTTP HyperText Transfer Protocol 
IIS Internet Information Server 
interoperabilita schopnost technického zařízení a software od různých výrobců spolu 

úspěšně komunikovat a spolupracovat 
ISKN Informační systém katastru nemovitostí 
IT informační technologie 
JPEG Joint Photographic Experts Group 
k.ú. katastrální území 
mapsoubor konfigurační soubor MapServeru s příponou „map“ 
metadata data o datech 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
MrSID Multi-Resolution Seamless Image Database 
MSIE Microsoft Internet Explorer 
NASA National Aeronautics and Space Administration 
ODBC Open Database Connectivity 
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OGC Open GIS Consortium 
ortofotomapa diferenciálně překreslený letecký snímek 
OS operační systém 
OSI Open Source Initiative 
PC Personal Computer 
PDA Personal Digital Assistence 
PERL Practical Extraction a Reporting Language 
PHP PHP: Hypertext Prepocessor 
PNG Portable Network Graphics 
plug-in zásuvný programový modul (např. pro webové prohlížeče) 
přehledka přehledová mapa 
px pixel 
RAM Random Access Memory 
rendering vytvoření výsledné grafické podoby 
S-JTSK systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SITMP Správa informačních technologií města Plzně 
SQL Structured Query Language 
s.s. souřadnicový systém 
SW software (programové vybavení) 
TIFF Tagged Image File Format 
UMN University of Minnesota 
URI Uniform Resource Identifier 
URL Uniform Resource Locator 
utilita pomocný programový nástroj 
VML Vector Markup Language 
W3C World Wide Web Consortium 
WFS Web Feature Service 
WGS 84 World Geodetic System 1984 
WMS Web Map Service / Web Map Server 
WWW World Wide Web 
XHTML eXtensible HTML 
XML eXtensible Markup Language 
XSL eXtensible Stylesheet Language 
XSLT XML Transformation Language 
ZABAGED Základní báze geografických dat 
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Internetové odkazy 
Název stránky URL 
Alexandria Digital Library http://www.alexandria.ucsb.edu/ 
Apache HTTP Server Project http://httpd.apache.org/ 
Centrum.cz - mapový server http://mapy.centrum.cz 
ČHMÚ - srážky http://www.chmu.cz/meteo/rad 
DM Solutions Group Inc. http://www.dmsolutions.ca/ 
ESRI ArcIMS http://www.esri.com/software/arcims/ 
ForNet project http://fornet.gis.umn.edu/ 
FreeGIS project http://freegis.org/ 
Freestyler http://mapstyles.galdosinc.com 
GD http://www.boutell.com/gd/ 
GDAL http://gdal.maptools.org/ 
Geography network http://www.geographynetwork.com 
GML Central http://www.gmlcentral.com/ 
GNU GPL http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 
Google http://www.google.com 
ISKN http://katastr.cuzk.cz/ 
JavaScript central http://devedge.netscape.com/central/javascript/ 
MapServer http://mapserver.gis.umn.edu/ 
MapServer Documentation http://mapserver.gis.umn.edu/doc.html 
MapServer User Contributed Utilities http://mapserver.gis.umn.edu/doc40/contributed.html 
MapServer 4.0 Tutorial http://terrasip.gis.umn.edu/projects/tutorial/ 
MapServerWiki http://mapserver.gis.umn.edu/cgi-bin/wiki.pl 
MapTools http://www.maptools.org/ 
MIDAS http://gis.vsb.cz/midas/ 
MŽP - mapový server http://map.env.cz/website/mzp/ 
NASA http://www.nasa.gov/ 
Open Source definition http://opensource.org/docs/def_print.php 
OGR http://ogr.maptools.org/ 
Open GIS Consortium http://www.opengis.org/ 
Open GIS Specifications http://www.opengis.org/specs/?page=specs 
OGC Interoperability Program http://www.opengis.org/initiatives/?page=summary 
Open Source http://opensource.org/ 
PHP http://www.php.net/ 
Plzeňský kraj - dopravní situace http://www.kr-plzensky.cz/TrafficInfo.asp 
PostGIS http://postgis.refractions.net/ 
Povodňový GIS http://hobbes.fav.zcu.cz/gis/projekty/www 
Proj.4 http://proj.maptools.org/ 
Radčice1 http://gis0.zcu.cz/radcice1/ 
Saxon http://users.iclway.co.uk/mhkay/saxon 
Seznam htto://www.seznam.cz/ 
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TerraSIP project http://terrasip.gis.umn.edu/ 
ÚHÚL http://www.uhul.cz/ 
University of Minnesota http://www.umn.edu/ 
W3C http://www.w3.org/ 
W3C - Graphics on the Web http://www.w3.org/Graphics/ 
Xalan http://xml.apache.org/xalan-j/ 
XML.org http://www.xml.org/ 
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Příloha I: Rešerše datových formátů 
Následující rešerše datových formátů vznikla v průběhu psaní této diplomové práce. 
Původně jsem chtěl těmto datovým formátům věnovat více prostoru, ale postupem času 
jsem zjistil, že jde o téma na samostatnou diplomovou práci a k této práci navíc patří jen 
okrajově.  

Seznam samozřejmě není úplný a ani to nebylo mým cílem. Jsou zde jen ty datové for-
máty, které mají vztah k internetovým GIS nebo této diplomové práci. Nicméně tato 
příloha může být dobrým zdrojem informací pro případné zájemce o tuto problematiku. 

Celá rešerše je sestavena z internetových odkazů, které se samozřejmě mohou časem 
změnit nebo úplně zaniknout, a proto doporučuji pro aktualizaci používat internetových 
vyhledávačů. 

Formáty vektorových dat 

Computer Graphics Metafile (CGM) 

• W3C WebCGM: http://www.w3.org/Graphics/WebCGM/ 

• CGM Open: http://www.cgmopen.org/ 

ESRI Shapefile (SHP) 

• ESRI Shapefile Technical Description: 
http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf 

• Shapefile C Library: http://shapelib.maptools.org/ 

• OGR - SHP: http://ogr.maptools.org/drv_shapefile.html 

Geography Markup Language (GML) 

• OGC - GML 3.0 Implementation Specification: 
http://www.opengis.org/docs/02-023r4.pdf 

• OGR: http://ogr.maptools.org/drv_gml.html 

MicroStation Design (DGN) 

• OGR - DGN: http://ogr.maptools.org/drv_dgn.html 

• DGNLib - Microstation DGN (ISFF) Reader: http://dgnlib.maptools.org/ 

Scalable Vector Graphic (SVG) 

• W3C - SVG: http://www.w3.org/Graphics/SVG/ 

• W3C - SVG 1.1 Specification: http://www.w3.org/TR/SVG/ 

• Adobe SVG Zone: http://www.adobe.com/svg/ 
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• Mozilla SVG Project: http://www.mozilla.org/projects/svg/ 

• Batik SVG Toolkit: http://xml.apache.org/batik/ 

• Interval - průvodce SVG: http://interval.cz/serial.asp?serial=21 

Vector Markup Language (VML) 

• W3C - VML standards document: http://www.w3.org/TR/NOTE-VML 

• VML source: http://www.vmlsource.com/ 

• Interval - VML : http://interval.cz/clanek.asp?article=3099 

Formáty rastrových dat 

Graphics Interchange Format (GIF) 

• GDAL - GIF: http://gdal.maptools.org/frmt_gif.html 

• LibUnGif Home Page: http://prtr-13.ucsc.edu/~badger/software/libungif/ 

Joint Photographic Experts Group (JPEG) 

• ISO JPEG homepage: http://www.jpeg.org/ 

• GDAL - JPEG: http://gdal.maptools.org/frmt_jpeg.html 

• W3C - JPEG: http://www.w3.org/Graphics/JPEG 

• FAQ - JPEG: http://www.faqs.org/faqs/jpeg-faq/part1/ 

Multi-Resolution Seamless Image Database (MrSID) 

• GDAL - MrSID: http://gdal.maptools.org/frmt_mrsid.html 

• LizardTech: http://www.lizardtech.com/ 

Portable Network Graphics (PNG) 

• PNG Group homepage: http://www.libpng.org/pub/png/ 

• GDAL - PNG: http://gdal.maptools.org/frmt_various.html#PNG 

• W3C - PNG: http://www.w3.org/Graphics/PNG 

Tagged Image File Format (TIFF) 

• GDAL - TIFF: http://gdal.maptools.org/frmt_gtiff.html 

• LibTIFF: http://www.libtiff.org/ 

• Unofficial TIFF Home Page: http://home.earthlink.net/~ritter/tiff/ 

• GeoTIFF Information Page: http://www.remotesensing.org/geotiff/geotiff.html 

• Popis souboru „.tfw“: http://web.fsv.cvut.cz/lists/gis-cz/2000/msg00049.html 
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Příloha II: Grafické ukázky z aplikace Radčice1 

 

Obr. P2-1: Aplikace Radčice1 po spuštění. 

 

Obr. P2-2: Případová studie: fiktivní val přes údolí řeky Mže při povodni Q100. 
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Obr. P2-3: Případová studie: změna rozsahu povodně Q100 po realizaci valu. 

 

Obr. P2-4: Ortofotomapa s vrstvou parcel bez výplně. 
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Příloha III: Obsah přiloženého CD 

 

Poznámky: 

• Podrobný popis obsahu adresářů se nachází na CD-příloze v souboru 
popis_obsahu_CD.txt. 

• Součástí CD-přílohy nejsou data získaná ze SITMP kvůli podmínkám 
v nevýhradní licenční smlouvě. Data se nachází pouze na serveru 
http://gis0.zcu.cz a u autora diplomové práce. 
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Příloha IV: MapServer License 
 

LICENSE 

Copyright © 1996-2003 Regents of the University of Minnesota. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software 
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons 
to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies of 
this Software or works derived from this Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY 
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WAR-
RANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPY-
RIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIA-
BILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, 
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR 
THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

 

CREDITS 

Major funding for development of MapServer has been provided by NASA through 
cooperative argreements with the University of Minnesota, Department of Forest Re-
sources. Additional enhancements have been made by the State of Minnesota, Depart-
ment of Natural Resources and and the Land Management Information Center. 

MapServer and MapScript have been developed by Stephen Lime. 

Raster access module developed by Pete Olson and Stephen Lime. 

PHP/MapScript module was developed and is maintained by DM Solutions Group. 

Portions copyright © 1998 State of Minnesota, Land Management Information Center. 

Portions copyright © 1995-1999 Frank Warmerdam. 
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Příloha V: Evidenční list 
 

Souhlasím s tím, aby moje diplomová / bakalářská práce byla půjčována k prezenčnímu 
studiu v Univerzitní knihovně ZČU v Plzni. 

Datum:     Podpis: 

 

Uživatel stvrzuje svým čitelným podpisem, že tuto diplomovou práci použil ke studij-
ním účelům a prohlašuje, že ji uvede mezi použitými prameny. 
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