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Anotace
Práce je rozdělena na tři části. Část 1 – „Databázová kartografie“ se zabývá databázovou
kartografií. Jsou představeny dvě různé oblasti databázové kartografie —Multi-resolution
databáze a kartografická vizualizace databází. Multi-resolution databáze jsou pouze
stručně zmíněny pro úplnost tématu. Kartografickým vizualizacím je pak věnována značná
část této práce. Nejprve jsou popsány základní principy databázové kartografie a prozkou-
mána dostupná softwarová řešení. Velká pozornost je pak věnována databázové kartografii
v pojetí ESRI - jsou představeny kartografické reprezentace a prozkoumáno jejich uložení
v databázi.

Část 2 – „Automatizované generování EuroRegionalMap z Data200“ představuje
ukázku využití nástrojů zpracování prostorových dat při automatizovaném generování
českého příspěvku EuroRegionalMap z národní topografické databáze Data200. Řešení
je implementováno v jazyku Python. V rámci vývoje skriptu byla provedena revize, stan-
dardizace a optimalizace uložení Data200.

Část 3 – „Vizualizace Data200 do podoby Základní mapy 1 : 200 000“ obsahuje
kompendium výsledků dosažených při vývoji technologie pro vizualizaci Data200 do
podoby Základní mapy ČR 1 : 200 000. Dodržení principů databázové kartografie za vyu-
žití programového vybaveníArcGIS bylo hlavním požadavkem zadavatele práce - Zeměmě-
řického úřadu. Technologie byla testována na mapovém listu 03 Liberec a jeho vizualizace
je hlavním výsledkem této části.

Annotation
The thesis is divided into three parts. Part 1 – „Databázová kartografie“ deals with database-
driven cartography. Two areas of database-driven cartography are described — Multi-re-
solution databases and cartographic visualization of databases. The first area —Multi-re-
solution databases — is only mentioned for the integrity of the topic. Most of this part
examines the second area — cartographic visualization of databases. Firstly, it describes
fundamentals of database-driven cartography and examines available software solutions.
Much attention is devoted ESRI's solution of database-driven cartography: Cartographic
Representations are described with the help of a practical example; further examination
is given to how they are saved in the geodatabase.

Part 2 – „Automatizované generování EuroRegionalMap z Data200“ deals with the
use of the tools of geoprocessing for the automated generation of the Czech contribution
to the EuroRegionalMap from the national topographic geodatabaseData200. The solution
is implemented in Python programming language. Within the scope of the script develop-
ment the Data200 underwent revision, standardization and storage optimization.

Part 3 – „Vizualizace Data200 do podoby Základní mapy 1 : 200 000“ contains a
compendium of results achieved during the development of visualization of the Data200
into the Base Map of the Czech Republic 1 : 200,000 layout. The main requirement of the
Land Survey Office (the thesis submitter) was the observation of the principles of database-
driven cartography using ArcGIS software. Technology was tested on the 03 Liberecmap
sheet and its visualization is the main result of this part.
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Kapitola 1

Úvod: pojem databázová kartografie
Další rozvoj kartografie a mapové tvorby bude stále více svázán s vektorovými datovými bázemi a geo-
grafickými informačními systémy (GIS). Tradiční postupy kartografické tvorby nemají šanci obstát v
době informačních technologií. U většiny producentů1 je již nahradily postupy, v nichž výpočetní technika
hraje dominantní roli. V mnoha případech však jde o singulární řešení postavená pro konkrétní aplikace,
která postrádají integritu (celistvost) a jsou často časově neefektivní. Těžko tak mohou naplňovat poža-
davek aktuálních digitálních, a tím méně analogových, map.

Na využití vektorových datových bází můžeme pohlížet z různých úhlů. V oblasti GIS jsou báze ge-
odat využívány v širokém spektru činností, jejichž výsledky jsou jednoduchými způsoby vizualizovány.
Kartografie přistupuje k bázím geodat jako k podkladu pro tvorbu analogových či digitálních kartografic-
kých výstupů. Důraz je kladen na kartograficky správné výstupy.

Pojem databázové kartografie bych spíše zařadil do druhého jmenovaného přístupu, avšak je třeba
podotknout, že oblasti GIS a kartografických výstupů jsou, a stále více budou, úzce propojeny.

V samotné oblasti databázové kartografie lze vypozorovat dva hlavní procesy:
Tvorba a odvozováníMulti-resolution databáze

Postup při automatizované aktualizaci geografických databází různých úrovní podrobnosti (měřítek).
V této práci se o této problematice pouze stručně zmíníme v kapitole 2 – „Multi-resolution databáze“.

Tvorba kartografických výstupů (kartografického modelu) na podkladě databáze
Proces tvorby kartografickéhomodelu nad bází geodat (symbolizace) je hlavním předmětem kapitoly
3 – „Kartografická vizualizace bází geodat“.

1Z vlastní zkušenosti mohu jmenovat například Zeměměřický úřad a jeho technologickou linku na tvorbu základních map v Sedl-
čanech nebo vojenskou katografickou produkci v Dobrušce. Ze soukromých firem jmenuji například SHOCart
[http://www.shocart.cz/cs/index.php], z jehož produkce je zřejmé, že se jedná o výstupy s naszením výpočetní techniky. Jsem však
přesvědčen, že i ostatní producenti by bez využití počítačové podpory nebyli konkurenceschopní.
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Kapitola 2

Multi-resolution databáze
V současnosti je mnoho databází udržováno v různých úrovních podrobnosti s mnoha kartografickými
modely pro reprezentaci. Jejich ruční aktualizace je neefektivní proces, který navíc může vést k jejich
nekonzistenci. Řešením může býtmulti-resolution (dále M-R) databáze, která provazuje databáze různých
podrobností vzájemným propojením odpovídajících si objektů. To by umožnilo aktualizovat pouze data-
bázi s nejvyšší podrobností a následná aktualizace databází s nižší podrobností by mohla proběhnou po-
loautomatizovaně (viz obrázek 3.3 – „Více databází - více kartografických modelů“).

Při řešení této problematiky je třeba nejprve vyřešit architekturu, která M-R databázi realizuje. Jednu
z možných architektur nazvanou architektura propojených databází1 představují němečtí kolegové v
článku [11] (viz obrázek 2.1 – „Architektura propojených databází“).

Obrázek 2.1. Architektura propojených databází

Zdroj [11].

Stučný komentář k obrázku:
Pro udržení kvality původních datových sad je vhodné udržovat je odděleně od databáze,
která vznikne jejich spojením2. Z toho důvodu je vhodná architektura propojených data-
bází3. To umožňuje nezávislost originálních databází4 a zachování přístupu lokálních
aplikací. Tyto databáze jsou spojeny tzv. propojující vrstvou5, která zajišťuje přístup

1Architecture of federated database system
2integration database
3Architecture of federated database system
4component databases
5federation layer
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globálních aplikací. Tato vrstva udržuje propojení odpovídajících si objektů a metadata
pro přístup a pro procesy (např. generalizace, párování..).

Až po vyřešení architektury databáze je možné zabývat se algoritmy, které realizují procesy párování,
detekce změn, aktualizace, generalizace atd.. Právě do procesu párování by bylo možné zařadit sémantickou
klasifikaci odpovídajících si objektů a realizaci párování liniových objektů za využití alogoritmu Buffer
growing, které autoři článku [11] implementovali.

Pro více informací k naznačené realizaci M-R databáze viz podrobnější referát v kapitole 2 —
„Multi-resolution databáze“ v [17] nebo přímo vlastní článek [11].

Jedná se o problematiku, která sotva kdy bude realizována zcela automatizovaně. Avšak s rostoucí
informatizací při budování, údržbě a publikování kartografických děl, lze v budoucnu očekávat výzkum
a konkrétní realizace M-R databází.
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V kapitole se nejprve zaměřím na to, jak by mohl ideální software s podporou databázové kartografie
vypadat (částečně čerpáno z [12] a [15]) a na řešení dostupná v současnosti. Dále stručně popíši techno-
logickou linku výroby Základní mapy 1:10 000 a zmíním univerzální datový model multi-databázové
technologické linky. V závěru se podrobně zabývám ESRI řešením databázové kartografie - kartografic-
kými reprezentacemi a jejich uložením v geodatabázi.

3.1. Ideály databázové kartografie
Univerzální software pro kartografy dosud nikdy neexistoval, nicméně možnosti se stále rozšiřují a kar-
tografové se mohou na jeho vývoji podílet. Při tvorbě bází geodat je často opomíjen fakt, že slouží nejen
pro účely širokého spektra činností GIS, ale také pro účely kartografické vizualizace. To ztěžuje práci
kartografům, kteří často tyto databáze využívají pro účely tvorby mapových výstupů. Kartografové by
se tedy měli angažovat i v oblasti navrhování bází geodat.

V současnosti se při vytváření map využívá jak možností GIS, tak grafických programů:
Role GIS

GIS je používán pro správu primárních dat, jejich analýzu a přípravu vstupních dat do kartografického
procesu. Zajišťuje konzistentní a bezešvé uložení dat v databázi. Data pak mohou být využívána pro
více účelů a mohou být pružně (víceuživatelsky) aktualizována. Programy pro tyto účely však nepo-
skytují ucelené nástroje pro kartograficky správnou vizualizaci dat.

Role grafických programů
Grafické programy poskytují mnoho nástrojů pro symbolizaci dat, jejich editaci, konstruování mapové
kompozice a přípravu kvalitních tiskových (či jiných) výstupů. Naopak analytické možnosti těchto
programů bývají omezené.
Při vizualizaci bází geodat jsou využívány nástroje obou těchto přístupů, proto by bylo vhodné,

kdyby bylo softwarové řešení pro kartografy integrováno do jednoho prostředí. Neustálé konverze dat
mohou vést k chybám a zvýšeným časovým nákladům. V ideálním případě by kartografický model měl
být provázán s daty, aniž by docházelo ke znehodnocování zdrojových dat editací kartografickéhomodelu.
Také by měl umožňovat provázání popisné složky mapy do databáze a nástroje pro aktualizace a genera-
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lizace. Takovýto systém může být vyvinut z grafických programů přidáním funkcionality GIS (příklad
MGE) nebo z GIS programů přidáním požadované grafické podpory.

Tvorba map je iterativní proces a proto výhody využití výpočetní techniky jsou nesporné: automati-
zace, optimalizace postupů, možnost více tiskových výstupů nad jedněmi daty, nižší finanční a časové
náklady. Mapy jsou však čím dál více zobrazovány na obrazovkách (osobních počítačů, mobilních zaří-
zení, GPS navigací, ...) a proto je třeba klást důraz také na digitální výstupy mapové tvorby.

Samotná tvorba kartografického výstupu z databáze však není, a zřejmě nikdy nebude, zcela automa-
tizována. Cílem tedy je minimalizace množství zásahů a rozhodnutí prováděných operátorem.

Poznámka
Od kompletní automatizace tvorby kartografického výstupu z báze geodat je třeba odlišovat
její integrovatelnost v rámci komplexního řešení GIS. To je již v současné době (oproti
prvně jmenovanému problému) řešitelná úloha.

3.1.1. Požadavky komplexního databázového přístupu - shrnutí
Požadavky na technologii pro komplexní zpracování kartografických produktů (dle [15]):

• Jednotný software od sběru dat k jejich publikování (minimalizace počtu konverzí dat a GUI),
• Centralizovaná databáze (celistvost a integrita dat),
• Možnost více souborů (způsobů) symbolizace nad zdrojovými daty,
• Možnost tvorby kvalitních kartografických výstupů,
• Možnost generalizace a aktualizace ("časově odolná" technologie),
• Svoboda při vytváření symbologie.

3.1.2. Současná dostupná programová řešení
V této kapitole jsem se snažil uvést současné hlavní "hráče" na poli databázové kartografie. Tento přehled
rozhodně není kompletní a definitivní.
ESRI: ArcGIS1

ArcGIS ve verzi 9.2 implementoval mechanismus kartografických reprezentací. Tím udělal první
krok k naplňování výše zmíněných požadavků ideálního kartografického software. Podrobněji viz
kapitolu 3.4 – „ESRI řešení: Kartografické reprezentace“.

Intergraph: Geomedia2

Jedná se o konkurenta ESRI na poli komplexního řešení pro databázovou kartografii. Bližší informace
o tomto produktu se mi bohužel nepodařilo zjistit.

Pitney Bowes MapInfo: MapInfo3

Podpora pro kartografické rutiny je velmi mizivá. Jedná se spíše o analytický nástroj srovnávaný (dle
[13]) s ArcView 3.x od ESRI.

OCAD AG: OCAD4

Jde o poměrně propracovaný nástroj pro vytváření dobrých kartografických výstupů. Jeho výhodou
jsou také nízké pořizovací náklady5a nároky na HW. Má však také poměrně dost stinných stránek.
Ačkoliv je propojení do databáze možné přes ovladač ODBC, jedná se spíše o grafický program.
Zřejmě tedy také není uspokojivě řešena víceuživatelská editace jedné (bezešvé) "master" databáze.
Přímá správa dat v připojených databázích bude také problematická a absence analytických nástrojů
GIS vylučuje automatizaci mnohých kartografických rutin, které je pak nutné provádět ručně. Také

1 http://www.esri.com/software/arcgis/arcinfo/about/features.html
2 https://support.intergraph.com/Login/Default.aspx?URL=/Family/Default.asp&family_id=1
3 http://www.mapinfo.com/products/applications/mapping-and-analytical-applications/mapinfo-professional
4 http://www.ocad.com/en/index.htm
5OCAD Professional v současnosti (červenec 2008) stojí v přepočtu necelých 25 000Kč.
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není možné oddělení vznikajícího kartografického modelu od vlastních dat a při jeho editaci je tedy
nutné manipulovat přímo s daty. Podpora uživatelského skriptování je též zatím v začátcích. K ideálu
databázové kartografie jak je popsán výše tedy schází hodně, nicméně může se jednat o dobrou alter-
nativu pro ty, kteří chtějí kvalitní kartografické výstupy a nemají na výše zmíněné systémy dostatek
prostředků.

3.2. Pseudo-databázový přístup
V této kapitole stručně zmíním technologii používanou Zeměměřickým úřadem při vytváření Základní
mapy ČR 1:10 000 (ZM10).

Na stránkách6 úřadu stojí: „Od roku 2001 se obnovená vydání ZM 10 zpracovávají digitální techno-
logií ze Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED® v návaznosti na aktualizaci
ZABAGED®, s rozšířeným mapovým obsahem a rozšířeným barevným rozlišením vybraných ploch.
ZM 10 tvoří základní podklad pro odvození map menších měřítek. ZM 10 získala ocenění MAPA ROKU
2001. Od října 2006 jsou již všechny listy Základní mapy ČR 1:10 000 zpracovány v této nové podobě.
Aktualizace celého území ČR je rozvržena do tří let.“

Obrázek 3.1. Ukázka prvního vydání ZM10 (digitální technologií)

(Použijte přiblížení (PDF) nebo následujte odkaz7)

Popis tvorby (viz schema 3.2 – „Postup tvorby Základní mapy 1:10 000 na podkladě ZABAGED®“):
• Databáze ZABAGED® je uložena v databázi Oracle. Nad ní jsou spuštěny skripty pro export8.

6 http://cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10479&AKCE=DOC:30-ZU_zmsm
7 ../images/DDC/ZM10_ukazka.png
8Řešení od firmy BERIT.

19

Pseudo-databázový přístup

http://cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10479&AKCE=DOC:30-ZU_zmsm
../images/DDC/ZM10_ukazka.png
http://cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10479&AKCE=DOC:30-ZU_zmsm
../images/DDC/ZM10_ukazka.png


• Export uloží atributovou složku do databáze ve formátu MDB a grafickou složku do výkresu ve formátu
DGN po jednotlivých listech ZM10, které jsou propojené přes ODBC. Vzniká tak základ projektu pro
MGE.

• Následně je střídavě za pomoci skriptů a editací operátorů9 nad daty vytvářen kartografický model.
• Po revizi a případných opravách je proveden export do formátu PDF pomocí programu MERCATOR10.
• Nakonec je prováděn tisk na digitálním tiskovém stroji MAN DicoPress 500.

Obrázek 3.2. Postup tvorby Základní mapy 1:10 000 na podkladě ZABAGED®

(zpracováno na základě konzultace na ZÚ (pracoviště Sedlčany))

Jak název kapitoly napovídá, nejedná se o zcela optimální implementaci databázové kartografie tak,
jak byla popsána v kapitole 3.1 – „Ideály databázové kartografie“. Při editaci kartografického modelu
dochází ke změně geometrie vlastních dat. Také provázání s databází a analytické možnosti jsou slabinou
tohoto řešení což činí vzniklý kartografický model velmi obtížně aktualizovatelným. Proto je postupováno
tak, že vytvořený kartografický model není při aktualizaci využíván a je vytvořen zcela nově. Nejednotné
prostředí při tvorbě sice nemusí být nutně slabinou (umožní pro různé činnosti využít nejlepších nástrojů),
ale problematické a časově11 neefektivní jsou vzájemné konverze dat.

Jedná se však o dobíhající technologii a na obzoru se již rýsuje nové řešení postavené na produktech
ESRI12.

9Technologii vyvíjela firma VARS BRNO a.s. [http://web.vars.cz/].
10„Program STAR-APIC Mercator je uznávaný jako jedno z předních řešení Kartografické produkce. Mercator je používán vyda-
vateli map a národními mapovými agenturami po celém světě a umožňuje vám rychle a efektivně vytvářet a publikovat výstupy
nejvyšší kvality.“

„STAR-APIC Mercator software is acknowledged as one of the leading Cartographic Publishing solutions. Used by map publishers
and National Mapping Agencies around the world Mercator allows you to create and publish the highest quality mapping quickly
and efficiently.“ [14]
11a zřejmě také finančně
12Technologii vyvíjí společnost T-MAPY spol. s.r.o. [http://www.t-mapy.cz/public/tmapy/cz/_aktualne/_novinky.html].
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3.3. Kartografické datové modely nad (GIS) databází
Při popisu vztahů zdrojových databází a kartografických modelů je třeba důsledně rozlišovat kartografický
a datový model a postupy modelové a kartografické generalizace. Nejprve tedy několik definic:
Generalizace

„V kartografickém smyslu je generalizace výběr a zjednodušování reprezentace detailů objektů s
ohledem na měřítko a/nebo účel mapy.“[16]

Modelová generalizace
Modelová generalizace je proces, který probíhá mezi dvěma modely bází geodat. Výsledkem je báze
geodat obyčejně nižší úrovně podrobnosti.13

Kartografická generalizace
• „Kartografická generalisace (zevšeobecňování) je procesem, který řeší na vědeckých základech

výběr hlavních, podstatných skutečností a jejich zobrazení na mapě v charakteristických rysech.“[20]
• „Kartografická generalizace je výběr hlavního, podstatného a jeho cílevědomé zevšeobecnění

mající na zřeteli zobrazení na mapě každé části skutečnosti v jejích základních, typických rysech
a charakteristických vlastnostech v souladu s účelem, tématikou a měřítkem mapy.“[21]

• „Kartografická generalizace spočívá ve výběru, geometrickém zjednodušení a zevšeobecnění ob-
jektů, jevů a jejich vzájemných vztahů pro jejich grafické vyjádření v mapě, ovlivněné účelem,
měřítkem mapy a vlastním předmětem kartografického znázorňování.“14

Digitální kartografický model
„Dvojrozměrný model mapy obsahující kartografické značky převedené do digitální vektorové nebo
rastrové formy.“[7]15

Dosud používané systémy nesplňovaly ideály databázové kartografie tak, jak byly popsány v kapitole
3.1 – „Ideály databázové kartografie“. Zdrojovou (master) databázi proto bylo zpravidla nutné zkopírovat
(respektive její geometrickou složku) a nad ní byla prováděna kartografická generalizace a jiné kartogra-
fické procesy (nejprve výběr, komplexace, dále symbolizace, později např. eliminace, zjednodušování,
agregace, prostorové redukce, aj.). Takto postupně vznikal kartografický model - manipulací s původní
geometrií. Rozlišit kartografický model od původní geometrie tedy není nijak obtížné. Pokud se však
současné systémy začnou blížit zmiňovaným ideálům16, je třeba věnovat trochu více pozornosti odlišení
kartografického modelu.

Jak bylo nastíněno, kartografickým ideálem je databáze, která spolu s geometrickou složkou uchovává
i její kartografickou reprezentaci. Vlastní geometrie v databázi tedy reprezentuje zdrojová data a karto-
grafická reprezentace reprezentuje kartografický model.

Databáze vytvářené pro geografické informační systémy často obsahují více prvků (a atributů), než
je možné vtěsnat na jeden kartografický výstup. A to ani není cílem, neboť kartografické výstupy jsou
vytvářeny za nějakým účelem. Zpravidla tedy kartografy zajímá určitý výběr, který ještě může být modi-
fikován modelovou či kartografickou generalizací. Data v master databázi tedy bývají uložena v takové
podrobnosti či hustotě, která pro výslednou mapu nemusí být využitelná. Jsou-li data, nad nimiž je vytvá-
řena kartografická reprezentace (neboli kartografický model), původními daty, pak kartografickým mo-
delem nazveme kartografickou reprezentaci těchto dat. Pokud bychom však ze zdrojové databáze vytvá-
řeli subdatabáze (např. různých měřítek) modifikované modelovou generalizací (např. výběr, eliminace,
zjednodušení, agregace), tak kartografickým modelem opět nazveme až kartografické reprezentace nad
vlastními geometrickými daty. Zde je pak také prostor pro Multi-resolution databáze zmiňované v kapi-
tole 2 – „Multi-resolution databáze“. Subdatabáze menších měřítek vznikají z master databáze modelovou

13Půjde o obdobu kartografické generalizace s použitím zcela objektivních kritérií a metod. Nebude tedy uvažována kartografická
abstrakce.
14ČSN 73046
15Digitální kartografický model [http://www.vugtk.cz/slovnik/1046_digital-cartographic-model-(dcm)]
16V současnosti (červenec 2008) se zřejmě tomuto ideálu nejvíce přibližují produkty ESRI (O ArcGIS Cartographic Representation™
viz kapitola 3.4 – „ESRI řešení: Kartografické reprezentace“).
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generalizací17. Při tomto procesu již mohou být vytvářeny vazby jednotlivých prvků mezi databázemi a
může tak vzniknout Multi-resolution databáze, jejíž aktualizace je prováděna poloautomatizovaně od
master databáze nejvyššího měřítka. Je však třeba podotknout, že se stále ještě jedná o vzdálenou budouc-
nost.
Více databází - více kartografických modelů

Postupy vytváření kartografických modelů z databází mohou být různé. Záleží na použitých techno-
logiích a míře přiblížení se ideálům databázové kartografie. Zde se zaměřím pouze na nejobecnější
případ respektující zmiňované ideály.

Podkladem je databáze nejvyššího měřítka - master databáze (viz obrázek 3.3 – „Více databází -
více kartografických modelů“). Z ní jsou vytvářeny subdatabáze menších měřítek postupy modelové
generalizace, které mohou být následně (polo)automatizovaně aktualizovány. Nad jednotlivými sub-
databázemi mohou být vytvářeny za použití kartografické generalizace kartografické modely pro
různé účely (základní mapa, silniční mapa,...). Prvky kartografického modelu jsou však stále svázány
s původní geometrií. Z kartografických modelů je pak možné vytvářet různé výstupy - analogová
mapa, digitální mapa v rastrové podobě atd.. Digitální výstupy pak mohou být publikovány např. jako
mapová služba v prostředí internetu.

Obrázek 3.3. Více databází - více kartografických modelů

Vysvětlivky: DLM - digital landscape model = digitální model území (DMÚ); DCM - digital cartographic model = digi-
tální kartografický model; Cartographic Generalization = Kartografická generalizace; Model Generalisation = Modelová

generalizace; Propagation = promítnutí změn; Output = Výstup.
Inspirováno dle [15].

17Zřejmě půjde (její přesnou definici jsem nikde nenašel) o obdobu kartografické generalizace s použitím zcela objektivních kritérií
a metod. Nebude tedy uvažována kartografická abstrakce.
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3.4. ESRI řešení: Kartografické reprezentace
„Příští hlavní verze ArcGIS 9.2 ... zahrnuje stovky vylepšení v ArcGIS Desktop ... Inovace v kartografii
a vylepšení geodatabází přidává ArcGIS 9.2 nové schopnosti, které napomůžou vyšší produktivitě. ...
Nové kartografické nástroje a funkcionalita umožní uživatelům vykonávat všechny práce kartografické
produkční linky - od pořízení dat až po předtiskovou přípravu - pomocí ArcGIS 9.2.“

„ArcGIS 9.2 toho dosáhne využitím nových metod symbolizace prvků zvaných reprezentace.“18[18]
Takto se postupně začal představovat nový nástroj pro kartografy zvaný Kartografické reprezentace

(Cartographic Representations). V následujících kapitolách jej nejprve stručně představím, neboť je to
právě tento nástroj, který najde mnohé uplatnění v databázové kartografii. Následně se trochu podrobněji
podívám na uložení kartografických reprezentací v geodatabázi.

Jak již bylo několikrát zmíněno, jedním z ideálů databázové kartografie je uložení kartografické vi-
zualizace v databázi spolu s daty. A to je přesně to, co jsou kartografické reprezentace (CR).

„Reprezentace prvkových tříd poskytují větší flexibilitu a kontrolu nad mapovou symbologií ukládáním
komplexních symbolů založených na pravidlech uvnitř geodatabáze spolu s daty.“19[19]

Jedná se o nový způsob práce se symbologií jednotlivých prvků. Tato technologie umožňuje ukládat
soubory pravidel uvnitř geodatabáze, které vizualizují jednotlivé prvky. Oproti klasické symbologii se
tedy nejedná o vlastnosti vrstvy v mapovém dokumentu. Tato pravidla se nazývají reprezentační pravidla
(Representation Rules - RR). CR poskytují větší kontrolu nad přesností a definicemi reprezentací jednot-
livých prvků. Stručnou charakteristiku shrnují následující body:
• Každý prvek si v databázi nese záznam o svém RR uložený v databázi,
• Pro jeden prvek je možné definovat více různých CR což umožní produkci různých kartografických

výstupů nad stejnými daty (geodatabází),
• Výjimky od RR jsou umožněny, což znamená, že v případě potřeby je možné RR editovat a provádět

například kartografické posuny,
• Nad RR jsou definovány kartografické nástroje (Cartographic geoprocessing tools), které poskytují

prostor pro automatizaci kartografických prací a pro pokročilé práce s reprezentacemi.

3.4.1. Reprezentační pravidla a Výjimky v praxi
Pro demonstraci RR se zaměřme na vrstvy železnice a silnice. Na obrázku 3.4 – „Geometrie železnice a
silnice zobrazená pouze symbologií“ jsou železnice a sinice ještě zobrazeny "obyčejnou" symbologií
(hnědá linie - železniční trať, hnědé body - železniční stanice, žluté linie - silnice).

18„The next major release of the ArcGIS platform, ArcGIS 9.2 ... includes hundreds of enhancements to ArcGIS Desktop ... Inno-
vations in cartography and improvements to the geodatabase add new capabilities to ArcGIS 9.2 that will help users be more pro-
ductive. ... New cartographic tools and functionality let users accomplish the entire cartographic workfow—from data capture to
the preparation of fnished map products—inside ArcGIS 9.2.“

„ArcGIS 9.2 accomplishes this by employing a new method for symbolizing features called representations.“
19„Feature class representations give you greater fexibility and control of your map symbology by storing complex, rule-based
symbols in the geodatabase along with the map data.“

23

ESRI řešení: Kartografické reprezentace



Obrázek 3.4. Geometrie železnice a silnice zobrazená pouze symbologií

Obrázek 3.5. Atributová tabulka vrstvy silnic před vytvořením CR

Vrstvy (Feature Classes) po vytvoření nedovolují vytváření reprezentačních pravidel - pro každou
vrstvu je třeba její kartografickou reprezentaci vytvořit. Například při pohledu do atributové tabulky
vrstvy silnic (Attribute Table) před vytvořením její CR (viz obrázek 3.5 – „Atributová tabulka vrstvy
silnic před vytvořením CR“) nezpozorujeme nic zvláštního - vidíme "standardní" sloupce každé vrstvy
(OBJECTID, FCsubtype, gfid, Shape..) a uživatelem vytvořené atributy.

Vytvoření CR vrstvy je otázkou pár kliknutí (viz např. [19]). Tím v atributové tabulce přibudou dva
sloupce (viz obrázek 3.7 – „Atributová tabulka vrstvy silnic po přiřazení CR“): RuleID a Override20. Ve
sloupci RuleID je uloženo ID RR použitého pro daný segment. Sloupec Override uchovává případné
výjimky od RR (ať geometrického či atributového typu).

20Případně jak si je uživatel při vytváření CR pojmenuje - jde o defaultní názvy.
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Obrázek 3.6. Železnice a silnice po přiřazení RR

Obrázek 3.7. Atributová tabulka vrstvy silnic po přiřazení CR

Nyní je již možné přiřadit RR, která jsme si předem vytvořili (nebylo v tomto článku popisováno -
možno nalézt např. v [19]). Železniční trať, stanice, zastávky a silnice mohou vypadat například jako na
obrázku 3.6 – „Železnice a silnice po přiřazení RR“.

Z předchozí ukázky je zřejmé, že z kartografického hlediska dochází ke kolizím značek silnice, želez-
nice a vodního toku. Bude třeba provést kartografické odsuny a jiné editace pro docílení optimálního
výstupu.
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Obrázek 3.8. Železnice a silnice po udělení výjimek

Obrázek 3.9. Železnice a silnice s výjimkami a jejich geometrie

Abychom dodrželi zásady databázové kartografie, tak editace byly prováděny udělováním výjimek.
Byly uděleny tyto výjimky (viz obrázek 3.8 – „Železnice a silnice po udělení výjimek“):
Výjimky z vlastnosti:

• Všem koncům železnice, které jsou volné (tj. nenavazuje na ně další segment železnice) byla udě-
lena výjimka od vlastnostiEndings=Round na Endings=Butt a na konci železniceEndings=Square.
Tato vlastnost je v defaultním RR nastavena na hodnotu Round kvůli plynulému navazování
značky linie v zatáčkách, kde se stýkají dva segmenty. Tuto operaci lze provést automatizovaně
za použití nástroje ArcToolboxu - Calculate Line Caps.

Výjimky z geometrie:
• Tam kde docházelo ke kolizi sinice a železnice, respektive silnice a vodního toku jsem udělil seg-

mentům silnice výjimky z geometrie. Jde o místa kde se rozdvojují žluté linie (původní geometrie)
od značek silnic (reprezentace původní geometrie).
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Důležité
Při editaci nedošlo ke změně geometrie vlastního prvku - jeho geometrie zůstala na pů-
vodním místě. To co bylo editováno, byla kartografická reprezentace tohoto prvku.
Vlastně jde o jiné zobrazení toho samého prvku. Toto je jeden ze základních principů di-
gitální kartografie.

Volná reprezentace:
• Pro demonstraci tohoto typu výjimky jsem využil posledních tří segmentů železnice (od zastávky

do jejího konce). Tyto segmenty jsem takzvaně konvertoval do volné reprezentace a následně jsem
jim přidal efekt Smooth curve. To způsobilo vyhlazení reprezentace těchto segmentů.

Volné reprezentace jsem musel využít proto, že původní definice RR tento efekt neobsahuje a
musel jsem ho reprezentacím těchto prvků přidat. Nešlo tedy použít běžnou výjimku z vlastnosti.

Výsledný výstup je na obrázku 3.10 – „Železnice a silnice po udělení výjimek“.

Obrázek 3.10. Železnice a silnice po udělení výjimek

3.4.2. Uložení kartografických reprezentací v geodatabázi
Zkoumání bylo prováděno na geodatabázi ArcSDE Personal spravovanou pomocí databázového systému
SQL Server 2005 Express. Do této databáze jsem přistupoval pomocí různých klientů (viz kapitola D.1
– „Použité softwarové vybavení v části 1“).
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Obrázek 3.11. Datové typy sloupců RuleID a Override

Datovým typem sloupce RuleID, který vznikne po vytvoření CR je deseticiferný INT (viz obrázek
3.11 – „Datové typy sloupců RuleID a Override“) neboli tzv. Long Integer (jak lze zjistit v ArcCatalogu)
- evidentně tedy musí jít (jak již bylo řečeno) pouze o referenci na vlastní RR uložené jinde v databázi.
V [1]21 stojí: „Samotná reprezentační pravidla jsou uložena v geodatabázových tabulkách.“22 a v [1]23

„Změna reprezentačního pravidla je změnou schematu: Jakákoliv změna ve struktuře, vlastnosti nebo
definice reprezentačního pravidla je změnou schematu a promítne se okamžitě ve všech verzích. Data
reprezentačních pravidel jsou uložena v neverzované tabulce GDB_EXTENSIONDATASETS, takže přetrvá-
vají napříč celou databází. Reprezentační pravidla mohou být změněna pouze mimo editaci.“24

Tabulka GDB_EXTENSIONDATASETS
Přehled systémových tabulek geodatabáze lze nalézt například v [24]25 , [25]26 nebo [26]27. V těchto
zdrojích jsou shrnuty systémové tabulky geodatabází ArcSDE verzí 9,2, 9.3 a 9.1. V seznamech tabulek
však hledaná tabulka GDB_EXTENSIONDATASETS chybí. Nicméně ve schematech, které jsou k tabulkám
přiloženy se již nachází. Dokumentace systémových tabulek geodatabáze pro SQL Server se také
nachází v [1]28, či [2]29. Zde je také možné nalézt schemata systémových tabulek verzí 9.2 a 9.3 a
jejich popis.

21Understanding representations [http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Understanding_representations]
22„The representation rules themselves are stored within the geodatabase system tables.“
23Working with representations in a versioned environment
[http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?id=372&pid=370&topicname=Working_with_representations_in_a_versioned_environment]
24„Changing a representation rule is a schema change: Any changes to the structure, the property values, or the field mappings of
a representation rule is a schema change and will be reflected in all versions immediately. Representation rule information is held
in the non-versioned GDB_EXTENSIONDATASETS table, so it is persisted across the database. Representation rules can only be changed
outside an edit session.“
25Geodatabase Tables [http://edndoc.esri.com/arcsde/9.2/concepts/schemaobjects/tables/gdbtables.htm]
26Geodatabase Tables [http://edndoc.esri.com/arcsde/9.3/concepts/schemaobjects/tables/gdbtables.htm]
27Database schema diagrams [http://edndoc.esri.com/arcsde/9.1/general_topics/diagrams.htm]
28System tables of a geodatabase in SQL Server
[http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=System_tables_of_a_geodatabase_in_SQL_Server&anchor=sdess]
29System tables of a geodatabase in SQL Server
[http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=System_tables_of_a_geodatabase_in_SQL_Server&anchor=sdess]
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[1] definuje tuto tabulku následovně: „Tabulka GDB_EXTENSIONDATASETS obsahuje informace o
rozšiřujících datasetech (jako je síťový dataset nebo terénní dataset) uvnitř geodatabáze.“30

Datové typy a jejich popis jsou patrné z následujícího obrázku:

Obrázek 3.12. GDB_EXTENSIONDATASETS

(zdroj [1])

Porovnáním těchto údajů (viz předchozí obrázek) se skutečností (viz následující obrázek) zjistíme,
že se atributy a jejich datové typy shodují.

Obrázek 3.13. Atributy a jejich datové typy GDB_EXTENSIONDATASETS

Ve schematu pro verzi 9.2 je tabulka GDB_EXTENSIONDATASETS zařazena ve skupině Datasets a
je u ní poznámka: „Dříve GDB_NETDATASETS.“31 (viz příloha B.1 – „Systémové tabulky geodatabáze
ArcSDE 9.2“). V diagramu pro ArcSDE verze 9.3 (viz příloha B.2 – „Systémové tabulky geodatabáze
ArcSDE 9.3“)32 je však tato tabulka zařazena ve skupině Geometric Networks. U obou verzí je u
atributu DatabaseName poznámka: „V databázích Oracle má hodnotu Null.“33. Ještě jsem tedy nahlédl
do diagramu pro verzi 9.1, kde jsem podle předpokladu tuto tabulku nenalezl (ve verzi 9.1 ještě CR
neexistovaly). Nalezl jsem tam však tabulku GDB_NETDATASETS. Všechny tyto tři tabulky mají shodné
atributy. Lze se domnívat, že tabulka GDB_NETDATASETS již dříve sloužila i pro jiné účely (např. geo-
metrické sítě či terénní datasety). Ve verzi 9.2 byla přejmenována na GDB_EXTENSIONDATASETS, neboť
s verzí 9.2 vznikla potřeba ukládání kartografických reprezentací a byla formálně přeřazena do sku-
piny Datasets. Nicméně tato tabulka stále slouží pro ukládání (nejenom) datasetů geometrický sítí
(viz obrázek 3.20 – „GDB_EXTENSIONDATASETS po vytvoření několika CR a síťové datové sady“)
a zřejmě proto na diagramu 9.3 je opět formálně zařazena ve skupině Geometric Networks.

30„The GDB_EXTENSIONDATASETS table contains information about the dataset extensions (such as network datasets or terrain datasets)
in a geodatabase.“
31„Formerly GDB_NETDATASETS.“
32Poměrně zajímavé je to, že jak na stránkách helpu pro verzi 9.2, tak pro verzi 9.3 se tabulka jmenuje: ArcSDE92_GDBSysTable-
sDiagram.pdf. Zřejmě ji někdo zapomněl přejmenovat :-).
33„Null in Oracle databases“
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Obrázek 3.16.
GDB_EXTENSIONDATASETS v9.3

(zdroj [25])

Obrázek 3.15.
GDB_EXTENSIONDATASETS v9.2

(zdroj [24])

Obrázek 3.14.
GDB_NETDATASETS v9.1

(zdroj [26])

Oproti skutečnosti (viz výše) však v diagramech chybí atribut DatasetType typu Long Integer.
Tento atribut slouží pro rozlišení různých typů ukládaných dat - tedy například k rozlišení uložených
CR (DatasetType=21) od síťových datasetů (DatasetType=19).

V instalačním adresáři programu ArcGIS ve složce ../Documentation/ jsem ještě nalezl podrob-
nější schema tabulek síťových datasetů SS_NetworkDS.PDF (viz obrázek 3.17 – „Systémové tabulky
síťových datasetů pro SQL Server -výřez“), které mimo jiné zahrnuje právě tabulky skupinyGeometric
Networks.

Obrázek 3.17. Systémové tabulky síťových datasetů pro SQL Server -výřez

(zdroj SS_NetworkDS.PDF)

V něm jsou vyznačeny vazby tabulky GDB_EXTENSIONDATASETS, která je přímo vázána přes
atribut DatasetID na ID tabulky GDB_FEATUREDATASET. Tato tabulka obsahuje pouze34 seznam data-
setů (Feature Dataset) - v mém případě pouze jediný - ERM_Project, ve kterém mám umístěny
všechny vrstvy (viz následující obrázky).

34..jak jsem vytušil z názvu a z dat v tabulce
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Obrázek 3.19. Datová sada (Feature Dataset)
pokusné databáze

Obrázek 3.18.Data tabulky GDB_FEATUREDATASET

Atribut DatasetID tabulky GDB_EXTENSIONDATASETS obsahuje hodnoty, které neodpovídají
hodnotám (resp. hodnotě) ID tabulky GDB_FEATUREDATASET, jako je tomu u atributu DatasetID ta-
bulky GDB_OBJECTCLASSES nebo také GDB_GEOMNETWORKS (viz stále přílohu 3.17 – „Systémové tabulky
síťových datasetů pro SQL Server -výřez“). Neodpovídají ani ID jednotlivých vrstev geodatabáze
(viz např. atribut layer_id tabulky SDE_layers), ačkoliv je připomínají.

Přes veškerou snahu se mi nepodařilo zjistit, jakým způsobem je provedena vazba mezi atributem
RuleID20 jednotlivýchBusiness tables a tabulkou GDB_EXTENSIONDATASETS (zřejmě s jejím atributem
DatasetID).

Při nahlédnutí do tabulky před vytvořením jakékoliv CR (či geometrické sítě atp.) ještě neobsa-
huje žádná data. Po vytvoření CR nebo např. síťového datasetu určité vrstvě v tabulce vznikne záznam.
Na obrázku 3.20 – „GDB_EXTENSIONDATASETS po vytvoření několika CR a síťové datové sady“
je zvýrazněno uložení CR a síťového datasetu vrstvy RailrdL; dále jsou tam uloženy další CR jiných
vrstev.

Obrázek 3.20. GDB_EXTENSIONDATASETS po vytvoření několika CR a síťové datové sady
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Lze tedy tvrdit, že v této tabulce jsou uloženy CR jednotlivých vrstev - tedy konkrétně v binární
podobě v atributu Properties který je datového typu Image35/Blob36. Jeden řádek vždy odpovídá
jedné vrstvě - to znamená, že nejsou ukládána jednotlivá RR zvlášť, ale všechna RR dané vrstvy
(respektive její reprezentace) jsou uložena souhrnně ve zmiňovaném poli. Tuto hypotézu jsem ověřil
porovnáním binárního kódu liniové vrstvy s jedním RR (pravidlo se čtyřmi liniovými vrstvami a
efekty Offset curve) s binárním kódem této vrstvy po přidání totožné kopie prvního RR (viz přílohu
B.4 – „Porovnání binárního kódu CR s jedním RR versus se dvěma totožnými RR“). V kódu je
možné nalézt řetězce odpovídající názvům RR (v ukázce zvýrazněny modře) - je tedy vidět, že kód
narostl o přibližně na dvojnásobek toho, co lze považovat za kód prvního RR. Podobně když nahléd-
neme do kódu CR vrstev z ukázky v kapitole 3.4.1 – „Reprezentační pravidla a Výjimky v praxi“ -
například vrstvy silnic, tak lze v binárním kódu nalézt sekvence odpovídající všem vytvořeným RR.

Když je tedy vrstvě vytvořena CR (podrobněji opět viz [19]), pak to neznamená nic jiného, než
vytvoření řádky v tabulce GDB_EXTENSIONDATASETS. Následně změna definice jakéhokoliv RR dané
CR znamená změnu ve zmiňovaném poli Properties, což lze také pozorovat na změně jeho velikosti.
To dokládá pravdivost často citované věty (viz citaci v úvodu kapitoly) o uložení CR v geodatabázi
a účel dialogového okna, které při každé změně RR (např. v programu ArcMap) upozorňuje na ulo-
žení změny v geodatabázi (viz obrázek 3.21 – „Upozornění při zápisu změny RR do geodatabáze“).

Obrázek 3.21. Upozornění při zápisu změny RR do geodatabáze

Následující tabulka obsahuje vybrané změny definice různých RR a příslušnou změnu velikosti
atributu Properties:

Tabulka 3.1. Změna velikosti atributu Properties pro některé vybrané operace.

Rozdíl [Bytes]Velikost pole po změně
[Bytes]

Velikost pole před změnou
[Bytes]

Změna/operace

Bodová vrstva
3803800Vytvoření CRa

14394380Změna velikosti defaultního symbo-
lub

385779394Změna barvy symboluc

14793779Změna úhlu natočení
5511344793První kopie vytvořeného pravidla
55118951344Druhá kopie vytvořeného pravidla
-55113441895Smazání druhé kopie

35Řečeno dialektem SQL Serveru.
36Řečeno dialektem ArcSDE, respektive Oracle.
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Rozdíl [Bytes]Velikost pole po změně
[Bytes]

Velikost pole před změnou
[Bytes]

Změna/operace

64419881344Změna symbolu první kopie za
symbol o 22 bodech

2720151988Přidání efektu Buffer první kopii
Liniová vrstva

3603600Vytvoření CRa

14374360Změna tloušťky čáry
32406374Změna barvy čáry
10416406Změna vlastnosti způsobu napojení

(Caps, Joins)
34+10+50450+10d+50e416Přidání efektu Dashes

34+28544+28f510Přidání efektu Cut curve
34+14+10+8606+14g+10h+8i572Přidání efektu Offset curve

72+82710+82j638Přidání nové bodové vrstvy do RR
5501340790První kopie vytvořeného pravidla
55018901340Druhá kopie vytvořeného pravidla
-55013401890Smazání druhé kopie vytvořeného

pravidla
Polygonová vrstva

3623620Vytvoření CR
53415362Změna barvy

34+32449+32k415Přidání efektu Offset curve
54+87535+87l481Přidání nové liniové vrstvy do RR
72+502694+502m622Přidání nové bodové vrstvy do RR

95321481195První kopie vytvořeného pravidla
95331012148Druhá kopie vytvořeného pravidla
-95321483101Smazání druhé kopie vytvořeného

pravidla
aJiž při vytváření nové CR je uloženo alespoň jedno defaultní RR. Nelze vytvořit CR bez jakéhokoliv RR.
bJe to černý čtverec
cJde pouze o první změnu. Každá další změna již neznamená žádný nárůst velikosti. Tato operace není inverzní.
dZměna vlastnosti Endings
eProměnlivé dle vlastnosti Pattern-záleží na složitosti vzorku.
fZměna vlastností Begin/End cut.
gZměna vlastnosti Offset.
hZměna vlastnosti Method.
iZměna vlastnosti Simple.
jMax. nárůst při změně různých možností vlastnosti Along line.
kMax. nárůst při změně různých vlastností efektu.
lMax. nárůst při změně různých vlastností linie bez efektů.
mMax. nárůst při změně různých vlastností bodových symbolů s umístěním

Inside polygon.

Postřehy:
• Použití značky v RR (vytvořené pomocí Marker Editoru) znamená poměrně velký nárůst

velikosti - čím složitější značka (tj. čím více bodů a vrstev), tím větší nárůst,
• Přidání efektu v RR znamená vždy konstantní nárůst velikosti o 34Bajtů (podle druhu efektu

a tedy podle počtu a charakteru jeho vlastností pak jsou další změny velikosti různé).
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Z tabulky je také zřejmé, že nárůst objemu databáze vytvořením CR není to co by bylo limitujícím
faktorem tohoto nástroje. Tím ale s velkou pravděpodobností bude rychlost vykreslování dat při velkém
počtu vrstev s CR (otázkou se ještě budu zabývat v kapitole o výjimkách). Na obrázku 3.22 – „Postup
vykreslení prvku s dvouvrstvým RR“ je popsán způsob vykreslení prvku s RR: horní skupina obrázků
představuje záznam v atributové tabulce (Bussines table), dolní skupina je pak schematicky znázor-
něné RR. Má-li vrstva vytvořenu CR a prvek přiřazeno některé RR, tak se začne vykreslovat. Ukázka
představuje liniovou vrstvu a dvouvrstvé RR (na výstupu jsou generovány 2 vrstvy). První vrstvou
je linie, která má dva efekty - "čárkování" a odsun od osy a až na konec je vykreslen základní symbol
- linie. Druhou vrstvu tvoří značková vrstva (marker layer) s efektem umístění značky - zvolená
značka je vykreslena v pravidelném intervalu v ose linie.

Obrázek 3.22. Postup vykreslení prvku s dvouvrstvým RR

(zdroj [15])

Na rychlost vykreslení tedy nebude mít vliv ani tak objem uložených RR, jako spíše složitost RR.
Čím více vrstev a čím více použitých efektů, tím bude vykreslení pomalejší.

3.4.3. Jiná uložení kartografických reprezentací
V předchozí kapitole jsem popsal, jak jsou RR uloženy v geodatabázi. RR však mohou být uložena i
jinde: ve stylu a ve schematu geodatabáze.
Uložení RR ve stylu

Po vytvoření každého RR jej lze pomocí volby Save Rule to Style uložit do stylu který lze editovat
ve StyleManageru. Podobně lze ukládat také vytvořené značky. RR nalezneme ve složce Represen-
tation Rules a značky ve složce Representation markers. Zde je lze také editovat ale změna
provedená v RR uloženém ve stylu se neprojeví v mapě37. Toto uložení je totiž vně databáze v sou-
boru stylu, který se nachází v adresáři38 Documents and Settings\<nazev_uctu_uzivatele>\Ap-
plication Data\ESRI\ArcMap\<nazev_uctu_uzivatele>.style. Pokud změníme tomuto souboru
koncovku na .MDB, tak je pak možné prohlédnou jeho obsah a případně jej editovat například v Accessu
(viz přílohu B.5 – „Zobrazení stylu v programu Access“) nebo v ArcCatalogu (viz přílohu B.6 –
„Zobrazení stylu v programu ArcCatalog“).

Tento způsob však vzhledem ke zmíněným obtížím není vhodný pro sdílení velkých souborů CR.
Uložení ve schematu geodatabáze

V úvodu kapitoly 3.4.2 – „Uložení kartografických reprezentací v geodatabázi“ bylo citováno, že
změna RR je změna schematu databáze uložená v tabulce GDB_EXTENSIONDATASET. Velmi elegantní
způsob pro sdílení CR (a to s daty nebo bez) je tedy export databázového schematu do XML pomocí

37Bylo by nutné u dané vrstvy upravené RR načíst pomocí funkce Load Rule... původní staré RR smazat a příslušným prvkům
nové pravidlo znovu přiřadit.
38Ve Windows XP.
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funkce Export/XML Workspace Document39. Toto schema je pak možné importovat do vlastní
databáze.

Pro otestování tohoto způsobu jsem vytvořil pokusnou Personal Geodatabase, kde jsem vytvořil
bodovou a liniovou vrstvu. Těmto vrstvám jsem pak různě měnil nastavení týkající se reprezentací.
U jednotlivých stavů jsem exportoval XML dokumenty a následně hledal změny. Výsledky shrnuje
tabulka 3.2 – „Testování exportovaných XML dokumentů“:

Tabulka 3.2. Testování exportovaných XML dokumentů

KomentářSnímek v přílozeOperace
provedená
mezi stavy

Typ vrstvy

Došlo celkem ke 3 změnám: přibyla doména pointFCde-
mo__C_R_Rules, v elementu FieldArray přibyly sloupce

B.7 – „Porovnání XML schematu
vrstvy před a po přiřazení CR“ a
B.8 – „Porovnání XML schematu
vrstvy před a po přiřazení CR“

Vy t v o ř e n í
CR

Bodová

RuleID a Overridea a přibyl element DatasetDefiniti-
ons, který obsahuje definici CR a příslušných RR.

Definice RR jsou tedy i v tomto dokumentu v binární
podobě v elementu RepresentationRules. Za povšim-
nutí také stojí předposlední element druhé ukázky
DSID=10. Je to právě tato hodnota, kterou se mi (zatím)
nepodařilo nalézt v tabulkách geodatabáze a která zajišťu-
je vazbu mezi jednotlivými atributovými tabulkami
(Bussines tables) a atributem DatasetID tabulky
GDB_EXTENSIONDATASET.

Binární kód narostl cca dvakrát. První část je téměř totož-
ná (představuje první pravidlo které zůstalo zachováno)

B.9 – „Porovnání XML schematu
vrstvy před a po přidání kopie
RR“

Vy t v o ř e n í
druhého RR
kopií první-
ho.

Bodová

a druhá část představuje druhé přidané pravidlo. Po trošce
hledání lze nalézt velmi podobné části kódu, neboť se
jedná o totožná pravidla.
Přidání několika sekvencí kódu.B.10 – „Porovnání XML schema-

tu vrstvy před a po přidání efektu
do RR“

Přidání efek-
tu (Dashes)
do RR

Liniová

Vznikl nový element DataElement, který je velmi podob-
ný tomu prvnímu. Tento element tedy obsahuje definici
jedné CR dané vrstvy.

B.11 – „Porovnání XML schema-
tu vrstvy před a po přidání kopie
CR“

Vy t v o ř e n í
druhé (totož-
né) CR

Liniová

aTyto dvě změny jsou zřejmé a ne příliš zajímavé. Proto je už dále nebudu zmiňovat.

Tento způsob exportu/importu CR je vhodný pro předávání velkých souborů CR. Mohl by tak
najít uplatnění v kartografické výrobě při zpracování rozsáhlých mapových souborů.

3.4.4. Uložení výjimek (Overrides) v geodatabázi
Výjimky obecně

V [1]40 stojí „Reprezentace prvkových tříd zobrazují prvky podle vlastností určených reprezentačními
pravidly. Občas je nezbytné vytvořit výjimku od pravidla pro zobrazení různorodých dat, vyřešení
konfliktů nebo pro zvýraznění zvláštních prvků. Tyto výjimky, neboli overrides mohou být uděleny

39Volba pro celou geodatabázi, datovou sadu i prvkovou třídu. Exportuje vše - datové sady, prvkové třídy, domény, indexy, data
svázaná s exportovanou vrstvou, tabulky, anotační třídy atd.

Volba Export/XML Recordset Document je pouze pro prvkové třídy. XML Recordset Document exportuje pouze data obsa-
žená v dané vrstvě (tedy zřejmě i pole Override) ale neexportuje databázové schema, kde jsou uloženy definice RR. V případě že
databáze do které bychom importovali obsahuje totožné definice CR a potažmo RR, pak by byla možná i tato volba.
40Understanding representation overrides
[http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?id=369&pid=365&topicname=Understanding_representation_overrides]
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jednotlivým reprezentacím během editace, aniž by došlo k přerušení struktury reprezentačního pra-
vidla.“41

Obecně bychom mohli rozlišit tři typy výjimek:
Výjimka z vlastnosti RR (Properties override)

Definice jednotlivých RR se skládají z vrstev s různými kartografickými vlastnostmi a případně
z různých efektů s příslušnými vlastnostmi. Jednotlivým prvkům lze udělit výjimku z těchto
vlastností definovaných v RR. Například u linie lze změnit barva, tloušťka, typ zakončení atp. V
případě že některé vlastnosti prvku udělím výjimku z vlastnosti, tak tato vlastnost již nepodléhá
původní definici. Avšak ostatní vlastnosti ano, takže pokud změním definici těchto vlastností v
RR, tak se změní i u prvků, které žádnou výjimku nemají42. Například u některého segmentu sil-
nice změním RR barvu kontury z šedé na černou. Když se však následně rozhodnu v definici RR
silnice změnit barvu výplně ze žluté na červenou, tak se změna provede i u těch segmentů, které
mají změněnu barvu kontury.

Výjimka z geometrie RR (Geometry override)
V případě potřeby, lze změnit i geometrii kartografické reprezentace prvku (např. kartografický
odsun, kartografická generalizace atd.). Oproti editaci je zde jeden významný rozdíl: udělení ge-
ometrické výjimky některému RR nemění geometrii původního prvku. To ovšem platí pouze
tehdy, když při vytváření CR zvolíme Store change to geometry as representation override.
V opačném případě, kdybychom zvolili Change the geometry of the supporting feature, tak
by při editaci geometrie kartografické reprezentace prvku ke změně původní geometrie docházelo.
V našem případě by to však znamenalo zavrhnutí jednoho z hlavních principů databázové karto-
grafie.

Volná reprezentace (Free representation)
Předchozí dvě výjimky umožňují upravit RR daného prvku co do vzhledu a polohy, avšak pouze
v mezích určených definicemi vytvořených RR dané CR. Například pokud budu mít vodní tok
reprezentovaný jednoduchým RR plné modré čáry tloušťky 1mm, tak mám možnost udělit výjimku
z vlastnosti tloušťce, barvě a způsobu na navazování a zakončení linií. Mám také možnost udělit
výjimku z geometrie - například odsunem toku od komunikace. Nemám však možnost udělit vý-
jimku od vlastnosti, kterou dané RR neobsahuje - například přidat efekt "čárkování".

To umožňuje právě tento typ výjimky. Pokud pro daný segment chci mít úplnou svobodu jeho
zobrazení, konvertuji ho do volné reprezentace. Zaniká pak jakákoliv vazba na původní RR a
mám možnost, stejně jako při definování RR, zcela upravit vzhled prvku dle svých představ. Při
tomto typu výjimky má prvek v atributovém sloupci RuleID hodnotu -1.
Výjimky z vlastnosti a geometrie je možné kdykoliv vrátit zpět do původní podoby jak je definuje

RR (například interaktivně v Representation Properties, nebo pomocí nástroje Remove Override
v ArcToolboxu). U volné reprezentace je třeba ručně vybrat požadovaný prvek z znovu mu nastavit
některé definované RR.

Uložení výjimek
Již bylo řečeno, že sloupec Override je druhý, který vznikne po vytvoření CR v atributové tabulce
(Business table). V [19] stojí: „Pole override je pole, v němž je uloženy výjimky od reprezentačního
pravidla daného prvku. Jeho datový typ je BLOB. Standardní jméno pro toto pole je Override.“43

41„Feature class representations display the features of your data according to the properties established in representation rules.
There may be times when it becomes necessary to make exceptions to these rules to depict the full diversity of your data, to resolve
visual congestion, or to highlight special features. These exceptions, or overrides, can be made for individual feature representations
during an edit session without disrupting the structure of the representation rule.“
42Přestože jiná vlastnost toho samého pravidla výjimku má.
43“The Override Field is the field that stores any overrides to a representation rule for a feature. It is a BLOB field type. The default
name for this field is Override.”
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Obrázek 3.23. Datové typy sloupců tabulky (vrstvy) RailrdL po přiřazení CR

Na obrázku 3.23 – „Datové typy sloupců tabulky (vrstvy) RailrdL po přiřazení CR“ se můžeme
přesvědčit, že datovým typem atributu Override je skutečně typ Image44/Blob45. Zajímavou informací
je možná velikost jednoho objektu - přes 2GB. Jde však o využití datového typu používaného pro
ukládání velkých binárních objektů (např. i obrázky, video..). Pro tuto aplikaci je to velikost více než
dostačující - těžko se bude geometrie nějakého segmentu potýkat s touto hranicí.

Výjimky z vlastností, výjimky z geometrie i volné reprezentace jsou ukládány v binární podobě
v tomto sloupci atributové tabulky (business table) - mohli jsme se o tom přesvědčit na příkladu v
kapitole 3.4.1 – „Reprezentační pravidla a Výjimky v praxi“. Zaměřme se na segment silnice s OB-
JECTID=1878 (viz zvýrazněný prvek na obrázku 3.6 – „Železnice a silnice po přiřazení RR“). Nepře-
svědčíme se o tom však z tabulky v ArcCatalogu, kde pole Override tohoto prvku před udělením
geometrické výjimky (viz obrázek 3.7 – „Atributová tabulka vrstvy silnic po přiřazení CR“) a po ní
(viz obrázek 3.9 – „Železnice a silnice s výjimkami a jejich geometrie“) obsahuje stále stejnou hod-
notu, a to datový typ tohoto pole: „Blob“. Je třeba použít jiného klienta než ArcCatalog. Na obrázku
3.24 – „Datové typy sloupců tabulky (vrstvy) RailrdL po přiřazení CR“ je snímek prvku 1878 po
udělení výjimky - stejně jako okolní prvky měl před tímto úkonem v poli Override hodnotu (null),
nyní je zde uložen binární objekt o velikosti 1060 Bytes.

44Řečeno dialektem SQL Serveru.
45Řečeno dialektem ArcSDE, respektive Oracle.
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Obrázek 3.24. Datové typy sloupců tabulky (vrstvy) RailrdL po přiřazení CR

Z vlastního binárního kódu uložených výjimek toho příliš vyčíst nelze, stejně jako v případě
uložení CR. Pouze jedna věc: v binárním kódu výjimky z geometrie a volné reprezentace je uložena
prostorová reference daného prvku (definice souřadnicového systému, zobrazení, atd.) ve formátu
Well-known text (WKT) - na následujícím obrázku viz modré zvýraznění:

Obrázek 3.25. Ukázka kódu bodové vrstvy s udělenou výjimkou z geometrie

Zajímalo mě, jak závisí velikost pole Override na typu udělené výjimky a velikosti geometrie
prvku. Vytvořil jsem tedy tři vrstvy - bodovou, liniovou a polygonovou a v nich testované objekty o
různých velikostech. Těmto vrstvám jsem vytvořil CR a objektům přiřadil RR (pro bodovou jsem
použil CR železničních stanic, pro liniovou CR silnic a pro polygonovou CR vodních ploch). Těmto
objektům jsem pak udělil různé typy výjimek jak jsou popsány v úvodním odstavci této kapitoly.

Velikost geometrie jsem vyčetl z příslušných46 „Feature tables“ (mají prefix "f..") v geodatabázi.
Velikost jednotlivých výjimek jsem vyčetl přímo z polí Override v příslušných bussines table.

Výsledky jsem shrnul v následující tabulce:

46Pro nalezení té správné f tabulky k dané business table je třeba nahlédnout například do tabulky SDE_layers, kde v atributu layer_id
zjistíme odpovídající číslo f tabulky. V f tabulce se pak jedná o atribut points, který je také binárního typu. Více lze nalézt například
v těchto zdrojích: [23], [22], diagram SS_fc_tables.PDF v dokumentaci ArcGIS, [1]:Feature classes in a geodatabase in SQL
Server [http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Feature_classes_in_a_geodatabase_in_SQL_Server].
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Tabulka 3.3. Změny velikosti pole Override v závislosti na typu udělené výjimky

Typ výjimkyVeli-
kost
geome-
trie
[By-
tes]

Po-
čet
vr-
cho-
lů

Typgeo-
metrie Velikost [By-

tes] / [%] veli-
kosti geomet-

rie

Volná reprezentaceVelikost [By-
tes] / [%]veli-
kosti geomet-

rie

Výjimka
z geomet-

rie

Velikost
[Bytes] /
[%] veli-
kosti geo-
metrie

Výjimka z
vlastnosti

2 568 / 12 840posun; přidání 2 vrstvy
(žlutý čtverec, Size=8)

881 / 4 405(posun)42 / 210Angle≠0; An-
gle=45

201Bod

1 332 / 4 757přidán efekt Dashes:
Pattern=1 1; En-

dings=With half pattern

941 / 3 361(posun)52 / 186En-
dings≠Round;
Endings=Butt

282Linie

1 460 / 1 587přidán efekt Dashes:
Pattern=1 1; En-

dings=With half pattern

1 069 / 1 162(posun)52 / 57En-
dings≠Round;
Endings=Butt

9210Linie

2 900 / 338přidán efekt Dashes:
Pattern=1 1; En-

dings=With half pattern

2 509 / 292(posun)52 / 6En-
dings≠Round;
Endings=Butt

858100Linie

1 339 / 2 911přidán efekt Smooth cur-
ve: Flat tolerance=0.1

973 / 2 115(posun)36 / 78Visible=0463Polygon

1 451 / 1 437přidán efekt Smooth cur-
ve: Flat tolerance=0.1

1 085 / 1 074(posun)36 / 36Visible=010110Polygon

2 891 / 360přidán efekt Smooth cur-
ve: Flat tolerance=0.1

2 525 / 315(posun)36 / 4Visible=0802100Polygon

Postřehy:
• Udělení výjimky z vlastnosti představuje vždy stejný nárůst velikosti nezávisle na velikosti

původní geometrie prvku.
• Velikosti jednotlivých typů výjimek dopadly dle očekávání: nejméně výjimky z vlastnosti,

nejvíce volné reprezentace.
• U prvků, jejichž velikost geometrie je malá, představují výjimky relativně značný nárůst veli-

kosti (v tabulce až 12 840 %). Se zvětšující se velikostí geometrie však tento nárůst klesá.
Přesto v testovaných případech dosahoval u 100 bodových prvků a u nejčastějšího typu výjimky
z geometrie (používaného v kartografii) 300 %!!

• Lze se domnívat, že volná reprezentace představuje největší nárůst velikosti proto, že kromě
ve svém binárním kódu bude mít zřejmě uloženo vlastní RR.

Při vytváření tabulky 3.3 – „Změny velikosti pole Override v závislosti na typu udělené výjimky“
jsem prováděl také exporty příslušných vrstev do XML dokumentu pracovní oblasti, který byl již
zmiňován v souvislosti s exporty a importy CR ve schematu geodatabáze. Ověřil jsem, zda a případně
kde jsou v tomto souboru uloženy výjimky jednotlivých prvků. Následující tabulka tedy shrnuje
změny, ke kterým docházelo postupně od prázdné bodové vrstvy bez CR k vrstvě se třemi body s
přiřazenými RR a různými typy výjimek (pro tyto změny jsem již nevytvářel obrazové ukázky jako
v případě uložení CR ve schematu):

Tabulka 3.4. Tabulka změn exportovaného XML s daty v závislosti na udělených výjimkách

Ukázka kóduZměna v exportovaném
XML kódu

Vrstva po
změně

Vrstva před
změnou

-+a Domain <jmeno
CR>_Rules

S CR , Bez
Dat

Bez CR, Bez
Dat

+ Children .. definice
RR

+ Field RuleID
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Ukázka kóduZměna v exportovaném
XML kódu

Vrstva po
změně

Vrstva před
změnou

+ Field Override
-+ Record 1 .. souřadnice

bodu
S CR, S jed-
ním bodem

S CR , Bez
Dat

-+ Record 2 a 3 .. souřadnice
dalších dvou bodů

S CR, Se tře-
mi body

S CR, S jed-
ním bodem

před změnou:
<Value xsi:nil='true'></Value>

změnaRecord/Values/ValueS CR, Bo-
dům přiřaze-
na RR

S CR, Se tře-
mi body

po změně:
<Record xsi:type='esri:Record'>
<Values xsi:type='esri:ArrayOfValue'>
<Value xsi:type='xs:int'>3</Value>
<Value xsi:type='esri:PointN'>
<X>-709272.252</X>
<Y>-1641690.3994</Y>

</Value>
<Value xsi:type='xs:int'>2</Value>
<Value xsi:nil='true'></Value>

</Values>
</Record>

před změnou:
<Value xsi:nil='true'></Value>

změnaRecord/Values/Value
bodu 1

Prvnímu bo-
du udělena
výjimka z
vlastnosti

Bodům přiřa-
zena RR

po změně:
<Value xsi:type='xs:base64Binary'>
AQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAMAAAAFAAAAAAAAgEZA
</Value>

-změna - totéž co předchozí,
jen binární kód je mnohem
delší

Druhému bo-
du udělena
výjimka z ge-
ometrie

Prvnímu bo-
du udělena
výjimka z
vlastnosti

-změna - drobná změna v bi-
nárním kódu; s každou vý-

Druhému bo-
du udělena

Druhému bo-
du udělena

jimkou z vlastnosti nárůstvýjimka z ge-výjimka z ge-
ometrie velikosti, ale oproti výjimce

z geometrie pouze malý
ometrie a
vlastnosti

před změnou:
<Value xsi:type='xs:int'>2</Value>

Číslo RR se změní na -1 a
binární kód je ještě delší

Třetímu bodu
udělena vol-

Druhému bo-
du udělena

<Value xsi:nil='true'></Value>ná reprezenta-
ce

výjimka z ge-
ometrie a
vlastnosti po změně:

<Value xsi:type='xs:int'>-1</Value>
<Value xsi:type='xs:base64Binary'>
AQAAABAAAAAYAAAAAAAAAP////8AAAAAAQACAAAAAQAAAAEAAAACAAA
APgAAAJ8DAAAAAAAAAQAAAAEAAABBy6UA2lLQEajyAGCMhe3lAgAUAA

. . .
xOl+I9HQEYODCAAJuZbMAQABAAAAAAAAAABZQAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAEAAAD/////AgAAAAUAG41Go9FoBEAWAA
AAAAAAAP97DBY3ImdKsWOJwiPbCh0BAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAABA
AAAAgAAAAAAAAA=</Value>

aPřibyl atribut.

40

Uložení výjimek (Overrides) v geodatabázi



Kapitola 4

Závěr
Současným trendem v moha oblastech IT je ukládání dat do databází. Ne jinak je tomu i v GIS a karto-
grafii. Zatímco však GIS jsou s databázemi spjaty již od počátku, tak v oblasti kartografie to je trend
poslední doby. Databázová kartografie se tak v současnosti rozvíjí a to zejména v oblastech software a
použitých metod.

V práci jsem stručně popsal termínMulti-resolution databáze, který představuje výzvu pro současnou
kartografii.

V oblasti kartografické vizualizace databází jsem se zabýval komplexním databázovým přístupem
při vytváření kartografických výstupů. Snažil jsem se vyhledat hlavní dostupná programová řešení v této
oblasti. Také je popsáno řešení využívané při tvorbě Základní mapy 1:10 000, které bylo jedním z prvních
řešení s rysy databázové kartografie.

Podrobně v této části práce zkoumám kartografické reprezentace - nástroj nabídnutý firmou ESRI.
Na praktickém příkladu jsou předvedeny základní principy využití CR. Zabývám se uložením CR v geo-
databázi. Zjistil jsem, že kartografické reprezentace jednotlivých vrstev jsou uloženy v binární formě v
systémové tabulce geodatabáze GDB_EXTENSIONDATASET. Vytvořená tabulka podává představu o závis-
losti velikosti uložených CR na složitosti definovaných reprezentačních pravidel. Zkoumáno je také
uložení výjimek, které je možné udělit prvkům s přiřazeným pravidlem. Jsou popsány tři typy výjimek
a to, kde jsou v geodatabázi uloženy. Tabulka opět shrnuje velikost uložených výjimek v závislosti na
jejich typu.

Další práce bude věnována zkoumání rychlosti vykreslování vrstev s různě komplikovanými repre-
zentačními pravidly a zátěži, kterou pro databázi představují různé typy udělených výjimek.
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Kapitola 5

Úvod

Obsah
5.1. Požadavky zadavatele .................................................................................................................... 43

V [5] jsem zmínil vznik národní topografické databáze Data200 z EuroReginalMap (ERM). Data200 je
aktualizována a doplňována o národní specifika. Záměrem je uchovávat aktuální pouze tuto databázi, a
pro účely odevzdávání českého příspěvku ERM vygenerovat z Data200 databázi přesně odpovídající
specifikaci ERM. Za tímto účelem vznikl skript, jehož vývoj je popsán v této části práce.

5.1. Požadavky zadavatele
Z národní topografické databáze Data200 vygenerujte ERM příspěvek dle aktuálních specifikací. V
procesu odfiltrujte veškeré objekty, které do ERM nevstupují. Podporována bude různá jmenná konvence
objektů (vrstev) ve vstupní (Data200) a výstupní (ERM) geodatabázi.
• Vstupy:

• Data200 uložená ve formátu SDE Geodatabase
• požadovaný výstupní souřadnicový systém
• aktuální ERM template (schema) ve formátech MDB/GDB
• požadovaný typ transformace

• Výstupy:
• geodatabáze ERM volitelně ve formátu Personal Geodatabase (MDB) a/nebo File Geodatabase

(GDB).
Zápis úkolu pomocí diagramu užití (Use Case) v jazyce UML zobrazuje obrázek 5.1 – „Zápis úkolu

pomocí diagramu užití“.

Obrázek 5.1. Zápis úkolu pomocí diagramu užití

Vysvětlivky: ZUSEDL_operator - operátor Zeměměřického úřadu v Sedlčanech; BEV_regional_coordinator - regionální
koordinátor pro shromažďování a opravu ERM příspěvků od členských zeměměřických služeb v rámci pracovní skupiny

(BEV).

43



Kapitola 6

EuroRegionalMap

Obsah
6.1. Základní charakteristiky ................................................................................................................. 44

6.1.1. Verze ERM .......................................................................................................................... 45
6.1.2. Pokrytí ERM ....................................................................................................................... 46
6.1.3. Český příspěvek EuroRegionalMap .................................................................................... 47

6.2. Datový model ................................................................................................................................. 51
6.2.1. Geodatabáze ERM a její objekty ......................................................................................... 51

V [5] jsou podrobně popsány charakteristiky, specifikace, technické parametry a vývoj EuroRegionalMap
(ERM). V této práci proto zmíním pouze základní údaje a budu se spíše věnovat popisu datového modelu
ERM.

6.1. Základní charakteristiky
EuroRegionalMap vytváří národní mapové agentury (NMA) sdružené pod hlavičkou organizaceEuroGe-
ographics. Jedná se o celoevropskou bezešvou1 topografickou databázi na úrovni měřítka 1:250 000. Plná
konektivita dopravní a vodní sítě a topologicky konzistentní hranice umožňují provádět různé prostorové
analýzy.

Současná2 verze ERM nese označení v2.2 a zahrnuje státy Evropské unie bez Bulharska plus Island,
Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Faerské ostrovy a Moldavskou republiku.

Tabulka 6.1. Základní technické parametry ERM (zdroje [27] a [29])

ETRS89aGeodetický referenční systém
Evropský výškový referenční systém (EVRS)Referenční výškový systém
Zeměpisné souřadnice v desetinné čárcebSouřadnicový systém
Lepší než 125mAbsolutní polohová přesnost
Úroveň střeních měřítek (1:200 000 - 1:300 000)Podrobnost a zobrazovací krité-

ria
1:250 000 (např. vrstvy geografických názvů)Vztažnéměřítko kartografických

výstupů
8 topologických pravidel; 91 topologických vztahů (spojení); plná topologická
a geometrická spojitost dopravní sítě a vodstva

Topologie

BND: Administrativní hranice ( The administrative boundaries)Vrstvy
HYDRO: Vodstvo (The water network)
TRANS: Doprava (The transport network)
MISC: Různé objekty (The miscellaneous objects)

1„Termín "bezešvou" znamená, že nejsou žádné mezery mezi grafickými objekty původně odvozenými z rozdílných zdrojů.“
„The term "seamless" means that there are no gaps between graphical objects initially derived from different sources.“[30]

2únor 2009
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POP: Sídla (The settlements)
VEG: Vegetace a povrch (The soil and vegetation)
NAME: Geografická jména (The named locations)
Založeno na Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST),
Edition 2.1, Part 4: Feature and Attribute coding catalogue (FACC).

Názvosloví atributových polí a
hodnot

V souladu se standardem ISO/DIS 19115Metadata
a„Horizontální referenční systém ERM bude Evropský ETRS89.“ / “The horizontal datum for EuroRegionalMap shall be the Euro-
pean ETRS89” [27]

„V praxi je považováno WGS84 = ETRF89 = ETRS89 = GRS80.“ / “In practice it is considered WGS84 = ETRF89 = ETRS89
= GRS80.” [29]
b„Data ERM jsou uložena v desetinné čárce jako geodetické souřadnice v severo-východním kvadrantu a tudíž kladným znaménkem
pro šířku i délku.“ / “EuroRegionalMap data are stored in decimal degrees as geodetic co-ordinates with northern and eastern he-
mispheres having positive sign for latitude and longitude, respectively.” [27]

6.1.1. Verze ERM
Projekt ERM započal v lednu 2001 pod názvem EuroRegioMap project, kdy sedm států (viz tabulku 6.3
– „Přehled pokrytí jednotlivých vydání EuroRegionalMap“) zkoumalo proveditelnost vytvoření topogra-
fické databáze na základě příspěvků národních NMA. Výsledkem byla první verze ERM v1.0. V součas-
nosti2 se již připravuje vydání verze v3.0 zahrnující 42 evropských států. Projekt se nyní nachází v tak-
zvané „consolidation“ fázi, kdy je kladen důraz zejména na (dle [34]):
• vydávání pravidelných aktualizací,
• zvyšování kvality dat a zlepšování úrovně harmonizace.

Tabulka 6.2. Přehled jednotlivých vydání EuroRegionalMap (zdroj [34], není-li určeno jinak)

Cena (€)Název fázeCílDatum dokončení /
distribuce

ObdobíVerze

22 728c„demonstration“
- “EuroRegioMap
project”b

Prokázat proveditelnost harmo-
nizace topografických databází
středních měřítek udržovaných
NMA.a

- - - / červen 20042001 - 2004v1.0

„extension“Rozšíření ERM na evropskou
úroveň.d

konec roku 2006 / kvě-
ten 2007 [30]

2004 - 2007v2.0

25.000eprosinec 2007 / srpen
2008

v2.2

(březen 2009)„consolidation“Poskytování pravidelných ak-
tualizací. Zvyšování kvality

prosinec 2008 / březen
2009

2008 - 2009v3.0

dat a zlepšování úrovně harmo-
nizace.f

a“To demonstrate the feasibility of European harmonisation of medium scale topographic databases owned by the NMCAS.”
b„Projekt EuroRegioMap může být považovaný za demonstrační fázi globálnějšího projektu EuroRegionalMap.“

„The EuroRegioMap project can be considered as a demonstration phase of the more global EuroRegionalMap project.“
cLicence pro jednoho uživatele / Předplatné na první rok

Single User License / First year subscription [35].
d„To extend the coverage of ERM to European level“
ePráva pro jednoho uživatele.

Single user usage right [32].
f„To provide regular update. To enhance data quality and improve level of harmonisation“
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6.1.2. Pokrytí ERM
Pokrytí aktuálně dostupné verze ERM v2.2 popisuje např. [31] jako: 26 zemí EU (bez Bulharska), 4 země
EFTA3 a Moldavská republika. To však není zcela přesné. Přesný výčet je vyjmenován v tabulce 6.3 –
„Přehled pokrytí jednotlivých vydání EuroRegionalMap“ včetně jeho vývoje v jednotlivých verzích.

Tabulka 6.3. Přehled pokrytí jednotlivých vydání EuroRegionalMap

Verze (zdroje [35], [34])Český název (anglický název)aICC
v3.0v2.2v2.0v1.0
111-Rakousko (Austria)AT
1111Belgie (Belgium)BE
111b1Lucembursko (Luxembourg)LU
11c1c-Chorvatsko (Croatia)HR
111-Kypr (Cyprus)CY
111-Česká republika (Czech Republic)CZ
1111Dánsko (Denmark)DK
11--Faerské ostrovy (Faroe Islands)FO
111-Estonsko (Estonia)EE
111-Finsko (Finland)FI
1111Francie (France)FR
11d1d-Monako (Monaco)MC
1111Německo (Germany)DE
111-Velká Británie (Great Britain)GB
e---Guernsey (Guernsey)GG
e---Ostrov Man (Isles of Man)IM
e---Jersey (Jersey)JE
111-Řecko (Greece)GR
111-Maďarsko (Hungary)HU
111-Island (Iceland)IS
1111Irsko (Ireland)IE
111-Itálie (Italy)IT
11f1f-San Marino (San Marino)SM
11f1f-Vatikáng (Vatican City)VA
111-Lotyšsko (Latvia)LV
111-Litva (Lithuania)LT
111-Malta (Malta)MT
111-Moldavská republika (Republic of Moldova)MD
111-Nizozemsko (Netherlands)NL
1111Severní Irsko (Northern Ireland)ND
111-Norsko (Norway)NO
111-Polsko (Poland)PL
111-Portugalsko (Portugal)PT
111-Rumunsko (Romania)RO
111-Slovensko (Slovakia)SK

3Evropské sdružení volného obchodu (European Free Trade Association): Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. [55]
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Verze (zdroje [35], [34])Český název (anglický název)aICC
v3.0v2.2v2.0v1.0
111-Slovinsko (Slovenia)SI
111-Španělsko (Spain)ES
11h1h-Andorra (Andorra)AD
11h1h-Gibraltar (Gibraltar)GI
111-Švédsko (Sweden)SE
111-Švýcarsko (Switzerland)CH
111i-Lichtenštejnsko (Liechtenstein)LI

aKrátká forma (Short form) dle [49].
bSpolečná datová sada s Belgií.
cPouze malá část území.
dSpolečná datová sada s Francií.
eNaplnění očekáváno.
fSpolečná datová sada s Itálií.
gDle [49] je krátká forma názvu „Svatý Stolec“ (Holy See).
hSpolečná datová sada se Španělskem.
iSpolečná datová sada se Švýcarskem.

Obrázek 6.1. Pokrytí EuroRegionalMap v3.0 dostupné v březnu 2009

(Použijte přiblížení (PDF) nebo klikněte na odkaz4)
(zdroj [46])

6.1.3. Český příspěvek EuroRegionalMap
Za ČR byla naplněna na podkladěDigitálního modelu území 200 (DMÚ200), EBM a ZABAGED® v letech
2005-2007.

V současnosti již probíhá aktualizace naplněné databáze a případné doplňování volitelných vrstev
(viz tabulku 6.4 – „Český příspěvek ERM - přehled obsahu jednotlivých vydání“).

4 ../images/Data200_2_ERM/ERM_coverage_CEE09.jpg
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Tabulka 6.4. Český příspěvek ERM - přehled obsahu jednotlivých vydání

Stav naplněníNázev objektu česky / anglic-
ky

Kód objektuVrstva
v3.0v2.2v2.0

BND
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Administrativní území / Admi-

nistrative Area
FA001POLBNDA

[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Administrativní hranice /Admi-
nistrative boundary

FA000POLBNDL

HYDRO
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoAvadukt / AqueductBH010AQUEDCTL
nemá-smyslnemá-smyslnemá-smyslPřílivové pobřežní pásmo / Fo-

reshore
BA020COASTA

nemá-smyslnemá-smyslnemá-smyslMořská břehová čára / Coastli-
ne Shoreline

BA010COASTL

nemá-smyslnemá-smyslnemá-smyslPobřežní hráz / Shoreline Con-
struction

BB081

[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Přehradní hráz, jez / Dam /
Weir

BI020DAML

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoPlavební komora / LockBI030
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Přehradní hráz, jez /Dam;WeirBI020DAMC
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoPlavební komora / LockBI030
[povinné-100%]a[povinné-100%]a[povinné-100%]aJezero, rybník / Lake/PondBH080LAKERESA
[povinné-100%]a[povinné-100%]a[povinné-100%]aVodní nádrž / ReservoirBH130
nemá-smyslnemá-smyslnemá-smyslLedovec / GlacierBJ030LANDICEA
nemá-smyslnemá-smyslnemá-smyslLedovcové pole / Snow field;

Ice field
BJ100

[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Ostrov / IslandBA030ISLANDA
nemá-smyslnemá-smyslnemá-smyslMořská plocha /Water (Except

Inland)
BA040SEAA

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoPramen / Spring; Water HoleBH170SPRINGP
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoSPRINGC
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Mokřina, bažina / WetlandED010SWAMPA
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoVodopád národního nebo turis-

tického významu / Waterfall
BH180RAPIDSL

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoRAPIDSC
[povinné-100%]b[povinné-100%]b[povinné-100%]bVodní tok ≥ 50 m / Watercour-

se
BH502WATRCRSA

[povinné-100%]b[povinné-100%]b[povinné-100%]bVodní tok < 50 m / Watercour-
se

WATRCRSL

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoStudna, vrt / WellAA050WELLP
NAME

[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Pojmenované lokality (geogra-
fické) / Named Location

ZD040NAMET

MISC
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Budova / BuildingAL015BUILDP
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoVysílač (orientačně významný)

/ Communication Tower
AT080CTOWERP

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoDůl, lom / MineAA010EXTRACTP
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoProduktovod / Pipeline; PipeAQ113INDPRODL
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Stav naplněníNázev objektu česky / anglic-
ky

Kód objektuVrstva
v3.0v2.2v2.0

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoÚložiště, halda /Disposal Site;
Waste Pile

AB000INDPRODP

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoZpracovatelský závod /Proces-
sing Plant; Treatment Plant

AC000

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoTlaková přečerpávací stanice /
Pumping Station

AQ116

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoPevnost, opevnění / Fortificati-
on

AH050LANDMR-
KP

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoZábavní park /Amusement ParkAK030
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoZávodiště / Race TrackAK130
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoStadion, amfiteátr / Stadium;

Amphitheatre
AK160

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoPamátník, pamětihodnost /Mo-
nument

AL130

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoZřícenina, rozvalina / RuinsAL200
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Národní park / National ParkFA080PARKA
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Přírodní rezervace (chráněná

krajinná oblast) /Nature Reser-
ve

FA081

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoÚtes, skalní stěna nad 50 m
výšky /Bluff; Cliff; Escarpment

DB010PHYSL

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoNábřeží, násep / Embankment;
Fill

DB090

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoJeskyně / CaveDB030PHYSP
[naplněno-100%]nenaplněnonenaplněnoElektrické vedení vysokého

napětí / Power Transmission
Line

AT030POWERL

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoElektrárna / Power StationAD010POWERP
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoVěž orientačního významu (ne

komunikační) / Tower (non-
communication)

AL240TOWERP

POP
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Sídlo reprezentované zastavě-

nou plochou vyjádřenou plo-
chou / Built-up area

AL020BUILTUPA

Sídlo reprezentované zastavě-
nou plochou vyjádřenou bodem
/ Built-up area

BUILTUPP

[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Název sídla, které nemůže být
reprezentováno zastavěnou
plochou / Named Location

ZD040NAMEP

TRANS
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Letiště sloužící veřejné meziná-

rodní přepravě osob / Airport;
Airfield

GB005AIRFLDA

[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Letiště sloužící k veřejné vnit-
rostátní přepravě osob / Air-
port; Airfield

AIRFLDP

nemá-smyslc[naplněno-100%][naplněno-100%]Mezinárodní hraniční přechod
(silniční, železniční) dle sezna-

AQ090EXITC
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Stav naplněníNázev objektu česky / anglic-
ky

Kód objektuVrstva
v3.0v2.2v2.0

mu ministerstva vnitra /Entran-
ce; Exit

[naplněno-100%][povinné-100%][povinné-100%]Přívoz na silnici nebo železnici,
trajekt / Ferry Crossing

AQ070FERRYL

[naplněno-100%]nenaplněnodnenaplněnodStanice přívozu/trajektu / Ferry
Station

AQ080FERRYC

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoPřístav, přístaviště / Pier;
Wharf; Quay

BB190HARBORA
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoHARBORL
[naplněno-100%]nenaplněnonenaplněnoHeliport / HeliportGB035HELIP
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Mimoúrovňová křižovatka s

nájezdy / Interchange
AP020INTERCC

[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Úrovňové křížení silnic a želez-
nic (železniční přejezd) / Level
Crossing

AQ062LEVELCC

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoKontrolní věž / Control TowerAQ060MISAEROP
[povinné-100%]e[povinné-100%]e[povinné-100%]eŽeleznice / RailwayAN010RAILRDL
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Železniční stanice / Railway

Station
AQ125RAILRDC

[naplněno-100%]nenaplněnonenaplněnoDálniční odpočívka / Vehicle
stopping Area; Rest Area

AQ135RESTC

[naplněno-100%][naplněno-částečně][naplněno-částečně]Silnice / RoadAP030ROADL
[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Přistávací dráha / RunwayGB055RUNWAYL

VEG
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoPůdní kryt / Ground Surface

Element
DA010SOILA

[naplněno-100%][naplněno-100%][naplněno-100%]Lesy / Woods; ForestEC050VEGA
nenaplněnonenaplněnonenaplněnoZemědělská půda /Agricultural

Area
EA015

nenaplněnonenaplněnonenaplněnoOvocné sady, plantáže / Plan-
tation

EA045

Legenda:
100% naplněny povinné i nepovinné atributy[naplněno-100%]
částečně naplněny povinné a/nebo nepovinné atributy[naplněno-částečně]
100% naplněny pouze povinné atributy (nepovinné nikoliv)[povinné-100%]
v současnosti nenaplněno[nenaplněno]
pro ČR nemá smysl (objekt se v ČR nenachází)[nemá-smysl]

a[naplněno-100%] kromě NHI a ZV2.
b[naplněno-100%] kromě NHI.
cPrvky odstraněny, v důsledku rozšíření hranic Schengenského prostoru od ledna 2008.
dZavedena ve v3.0.
e[naplněno-100%] kromě RCO.

Rozdíly mezi v2.0 a v2.2 jsou minimální, došlo hlavně k reorganizaci struktury datových sad. Ve
v3.0 byly doplněny tyto nové vrstvy:RestC,HelipP,FerryC,PowerL a atributy:RoadL/RTN, IntercC/RJC;
odstraněna byla vrstva ExitC.
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Obrázek 6.2. Ukázka ERM dat v okolí trojmezí CZ-PL-SK

Výřez vizualizovaný standardní ERM symbologií a exportovaný z aplikace ArcMap, 1:250 000. Použijte přiblížení (PDF)
nebo klikněte na odkaz5.
(zdroj dat [33], Sample 4)

6.2. Datový model
Obsah ERM je určen [27] (viz přílohu A.3.2 – „Dokumenty organizace EuroGeographics“) a upřesněn
v [28]. Sedm tématických vrstev obsahuje 69 objektů v 53 prvkových třídách s přibližně 300 atributovými
poli. Za ČR je v současnosti naplněno přibližně 30 vrstev (viz tabulku 6.4 – „Český příspěvek ERM -
přehled obsahu jednotlivých vydání“).

Pro přehledné grafické znázornění ERM schematu jsem vytvořil jeho E-R diagram B.12 – „Datový
model ERM“.

6.2.1. Geodatabáze ERM a její objekty
ERM je v současnosti v drtivé většině NMA vytvářena a spravována pomocí produktů ESRI (viz obrázek
6.3 – „Formáty ve kterých je ERM vytvářena a spravována jednotlivými NMA - přehled“).

5 ../images/Data200_2_ERM/ERM_Sample4.jpg
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Obrázek 6.3. Formáty ve kterých je ERM vytvářena a spravována jednotlivými NMA - přehled

(zdroj [36], červen 2007)
(Použijte přiblížení (PDF) nebo klikněte na odkaz6)

Objekty ESRI geodatabáze obsažené v datovém modelu ERM jsou následující7:
• Datová sada (Feature Dataset),
• Prvková třída (Feature Class),
• Logická datová sada (Logical Dataset),
• Tabulka (Table),
• Relační třída (Relationship Class),
• Anotační třída (Annotation Class),
• Topologie (Topology),
• Doména (Domain),
• Subtyp (Subtype),
• Atributové pole (Attribute Field), Atribut (Attribute).

Podrobný popis těchto objektů lze nalézt v [1].

6 ../images/Data200_2_ERM/ERM_ESRI_formats.jpg
7České názvy dle [44].
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Kapitola 7

Data200

Obsah
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7.1.1. Analýza ................................................................................................................................ 53
7.1.2. Závěry analýzy .................................................................................................................... 53

Národní topografická databáze Data200, kterou spravuje Zeměměřický úřad, vznikla v prosinci 2007 na
podkladě českého příspěvku EuroRegionalMap se záměrem postupného doplňování objektů pro národní
potřeby. Mělo by se jednat o zdrojovou (master) databázi pro tvorbu mapových výstupů v měřítku
1:200 000 a menším. Historické pozadí tohoto vývoje popisuje [5].

7.1. Data200 versus EuroRegionalMap
Datový model Data200 vznikl převzetím datového schematu ERM v prosinci 2007. Od té doby však došlo
k mnoha změnám v obou datových modelech. Zároveň došlo k doplnění databáze o národní specifika.

Pro účely fungování skriptu je třeba znát odlišnosti těchto dvou datových modelů. Problémy by
mohly působit například změny datových typů či názvů atributových polí, nové nebo naopak odstraněné
prvkové třídy atp.. Vzájemnou analýzu těchto dvou datových modelů řeší tato kapitola.

Poznámka
Toto porovnání bylo provedeno ještě před vznikem specifikace Data200 a jeho závěry
daly impuls pro její vytvoření.

7.1.1. Analýza
Datové modely jsem porovnal následujícími způsoby:
• exportem odpovídajících si databázových objektů obou datových modelů do XML dokumentů pracovní
oblasti v programu ArcCatalog. Tyto dva XML soubory jsem následně porovnal v programu PSPad
a zaznamenal zjištěné rozdíly do tabulky C.1 – „Porovnání datových modelů Data200 a ERM“;

• porovnáním E-R diagramů ERM (viz B.12 – „Datový model ERM“) a Data200 (viz B.13 – „Datový
model Data200“).

7.1.2. Závěry analýzy
• Aby Data200 zůstala ve standardizovaném stavu, tak je nutné vytvořit specifikaci Data200 (obdobu

[27]). Jednou z příloh této specifikace by zřejmě byl již existující Seznam objektů a atributů Data200
[40] (viz přílohu A.3.1 – „Dokumenty Zeměměřického úřadu“). Standardizace je důležitá jak pro
zpracovatele, tak pro uživatele a také proto, aby databázi bylo možné využívat k jejím primárním
účelům (zdroj ERM, vizualizace, prostorové analýzy aj.).

• Specifikace Data200 by měla obsahovat:
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• historii změn dokumentu;
• technické parametry (souřadnicový systém, výškový systém, přesnost, specifikace kódů objektů,

atd.);
• obsažené databázové objekty a jejich jmenné konvence;
• katalog dat;
• znázornění datového modelu;
• specifikace metadat;
• vize (další budoucí rozvoj databáze jako např. výškopis, topologie).

• Návrhy pro aktualizaci a standardizaci datového modelu Data200:
1. Stanovení jmenné konvence objektů, které již Data200 obsahuje s návrhem případných změn ne-

vhodně zavedených názvů.
2. Vytvoření aktualizovaného schematu Data200.
3. Vytvoření nové SDE Geodatabáze a import nového schematu.
4. Migrace dat ze staré databáze a odstranění staré databáze.
5. Doplnění nové databáze o metadata a aliasy.

Z analýzy vyplynula potřeba vzniku specifikace, která by komplexně určovala obsah Data200. Vytvořil
jsem proto pracovní verzi dokumentu nazvaného Data200: Specifikace a katalog dat (viz přílohu A.1.1
– „Data200: Specifikace a katalog dat“) a předal jej do kompetence redaktorky Data200. Ve specifikaci
popisuji základní technické parametry Data200, odkazy na související dokumenty (kterými jsou zejména
[40] a [41] — viz přílohu A.3.1 – „Dokumenty Zeměměřického úřadu“), jmenné konvence objektů geo-
databáze, popis datového modelu a jeho uložení v uživatelské SDE geodatabázi. Následně bude do spe-
cifikace doplněn katalog dat a metadata.
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Kapitola 8

Programátorská dokumentace
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8.1. Návrhy řešení skriptu ..................................................................................................................... 55

8.1.1. Varianta 1 ............................................................................................................................. 55
8.1.2. Varianta 2 ............................................................................................................................. 55
8.1.3. Varianta 3 ............................................................................................................................. 56

8.2. Realizované řešení v UML diagramech ......................................................................................... 56
8.2.1. Diagram tříd ........................................................................................................................ 56
8.2.2. Diagram aktivit .................................................................................................................... 57

8.3. Komentář kódu ............................................................................................................................... 59
8.4. Vytvoření grafického uživatelského rozhraní a nápovědy ............................................................. 60
8.5. Parametrické soubory ..................................................................................................................... 62
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8.1. Návrhy řešení skriptu

8.1.1. Varianta 1
Návrh:

• vytvoření kopie Data200;
• procházení databáze tabulku po tabulce;
• odstranění prvkových tříd a atributových polí, které neodpovídají schematu.

Komentář
Varianta by byla realizovatelná za předpokladu znalosti všech objektů, o které bylaData200 rozšířena.
Navíc tento seznam by musel být neustále udržován.

8.1.2. Varianta 2
Návrh:

• export aktuálního ERM schematu (template) do XML dokumentu pracovní oblasti;
• export Data200 do XML dokumentu pracovní oblasti včetně dat;
• procházení XML dokumentu pracovní oblasti ERM po uzlech a načítání dat z odpovídajících uzlů

z datového XML Data200;
• vytvoření nové geodatabáze;
• import vytvořeného XML dokumentu pracovní oblasti.

Komentář
Jednalo by se o práci s XML soubory. Nástroje pro zpracování prostorových dat by nebyly příliš
využity. Jiným způsobem by bylo třeba řešit transformaci souřadnicového systému JTSK do WGS84.
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8.1.3. Varianta 3
Návrh:

• kopie (prázdného) ERM schematu;
• procházení parametrického souboru s vrstvami a jejich atributy ve formě Field Map;
• načítání dat pomocí funkce Append.

Komentář
Toto řešení jsem realizoval z důvodu nezávislosti na změnách v datovém modeluData200. Výhodou
je také možnost využití funkcí pro zpracování prostorových dat implementovaných pro programovací
jazyk Python.

8.2. Realizované řešení v UML diagramech
Realizované řešení popisuje tato kapitola pomocí dvouUML diagramů: diagramu tříd a diagramu aktivit.
Další diagramy (sekvenční, stavový, komponent nebo nasazení) je možné nalézt v práci [45].

8.2.1. Diagram tříd
Strukturu řešení popisuje diagram tříd (Class Diagram) na obrázku 8.1 – „Diagram tříd realizovaného
řešení“.

Obrázek 8.1. Diagram tříd realizovaného řešení
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(Použité přiblížení (PF) nebo klikněte na odkaz1)

Komentář:

• vlastní skript je v jedné třídě Data200_2_ERM; nejsou tedy zcela důsledně dodržovány principy objek-
tově-orientovaného programování,

• třídy string, sys, time, os, path jsou importovány z balíků, které poskytuje Python ve své distribuci;
podrobný účel těchto tříd je v komentářích vlastního skriptu,

• třída Tkinter slouží pro vytvoření standardního dialogu "Otevři" v případě, že není nalezen toolbox
Data200_2_ERM.tbx s nástroji pro tento skript; v souvislosti s touto třídou jsou využívány ještě další
třídy tkFileDialog, tkCommonDialog a Dialog,

• třída arcgisscripting je klíčová pro spolupráci s ESRI produkty; v průběhu skriptu je využíváno
jejích devět metod, z nichž klíčové jsou Append_Data200_2_ERM() a AppendAnnotation_Da-
ta200_2_ERM().

• vlastní interpret jazyka Python obsahuje sadu vestavěných funkcí, které jsem pro názornost zobrazil
ve třídě builtInFunctions2 (viz [51], kapitolu „2.1 Built-in Functions“ ).

8.2.2. Diagram aktivit
Diagram aktivit (Activity Diagram) patří do skupiny diagramů popisujících chování (Behavior Diagrams)
- stejně jako diagram užití (viz 5.1 – „Zápis úkolu pomocí diagramu užití“) a zaměřuje se na tok aktivit
v procesu. Ukazuje jak spolu tyto aktivity souvisí. Na obrázku 8.2 – „Diagram aktivit realizovaného ře-
šení“ je tento diagram popisující celý průběh skriptu.

1 ../images/Data200_2_ERM/Data200_2_ERM__class_diagram.png
2Nevím zda to je zcela správné, ale je to názorné.
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Obrázek 8.2. Diagram aktivit realizovaného řešení

(Použijte přiblížení (PF) nebo klikněte na odkaz3)

3 ../images/Data200_2_ERM/Data200_2_ERM__activity_diagram.png
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Komentáře:

Na vstupu je aktualizovaná datová sada Data200 a prázdná ERM schemata (PGDB a/nebo FGDB).
Zadání vstupních parametrů pomocí seznamu argumentů argv[] v modulu sys. Tento seznam je
naplněn pomocí grafického uživatelského rozhraní programu ArcCatalog (podrobněji viz 8.4 –
„Vytvoření grafického uživatelského rozhraní a nápovědy“).
Nejedná se přímo o definici souřadnicového systému, ale pouze o cestu k souboru *.PRJ, který
obsahuje vlastní parametry souřadnicového systému (geodetické datum, elipsoid, základní poledník,
atd.). PRJ soubor systému WGS84 je v adresáři se skriptem (viz WGS_1984_ERM.prj), aby jej nebylo
třeba hledat v instalačních adresářích programu ArcGIS.
Načtení cesty z parametrického souboru _toolboxes.txt v adresáři se skriptem. Dojde k ověření,
zda cesta existuje. V případě že ne, ukáže se dialogové okno a operátor je vyzván k zadání umístění
toolboxu Data200_2_ERM.tbx, který se též nachází v adresáři se skriptem. Po zadání správného
umístění tohoto toolboxu je do souboru _toolboxes.txt uložena správná cesta. Při dalším spuštění
skriptu tedy už nebude třeba umístění znovu zadávat.
Z parametrického souboru _transname.txt je načten název transformace která má být použita při
transformaci ze systému S-JTSK (Data200) do požadovaného systému (nejspíše WGS84). Více
viz 8.5 – „Parametrické soubory“.
Do požadovaného umístění je pod požadovaným názvem zkopírováno prázdné ERM schema. Před
tím však dojde k ověření, zda geodatabáze stejného jména a formátu již neexistuje. V případě že
ano, tak je nejprve stávající geodatabáze odstraněna a až po té dojde ke zkopírování ERM schematu.
ČástCOPYINGEMPTY SCHEMA je opakována v případě, že je na výstupu vyžadována jak PGDB,
tak FGDB.
Z parametrického souboru _fieldMappingsFC.txt je načten první záznam:
• název vstupní vrstvy (tj. název vrstvy v Data200),
• název výstupní vrstvy (tj. název vrstvy v ERM),
• parametr Field Map (víc viz 8.5 – „Parametrické soubory“).
Zde dojde k načtení dat ze zdrojové vrstvy do cílové. Následně je načten další záznam z parametric-
kého souboru _fieldMappingsFC.txt. Operace je opakována do dosažení poslední vrstvy v para-
metrickém souboru.
Načten první záznam z parametrického souboru _fieldMappingsTB.txt.
Načtení tabulek probíhá obdobně jako u vrstev, až do dosažení poslední tabulky v parametrického
souboru.
Následně jsou zpracovány anotační třídy (parametrický soubor má název _fieldMappingsAC.txt)
pro jejichž načtení je nutné použít jinou metodu než v případě prvkových tříd.
Nakonec jsou zpracovány vrstvy, u nichž je před načtením nutné odfiltrovat data, která do ERM
nevstupují (parametrická soubor má název _fieldMappingsSC.txt). Celá část LOADING DATA
je opakována, v případě že je na výstupu požadována jak PGDB, tak FGDB.
Uzavření souboru _log.txt, který se nachází v adresáři se skriptem. V něm je zaznamenán průběh
celého skriptu.
Na výstupu je geodatabáze ERM ČR ve formátech PGDB a/nebo FGDB.

8.3. Komentář kódu
Kód skriptu je obsažen v jedné třídě. Tvoří jej hlavní metoda __main__, která běh skriptu řídí a volá
metody (init(...), copyErmSchema(...), append(...), makeFeatureLayer(...), appendAnnotati-
on(...), load(...), loadGDB(...)). Podrobnější informace viz komentáře ve vlastním kódu Da-
ta200_2_ERM.py.

Následující ukázka kódu představuje klíčový cyklus z metody loadGDB(...), který načítá data jed-
notlivých vrstev:
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def loadGDB(CZ_ERM_Data, CZ_ERM_Data_dtst, Data200_dtst_):
. . .
data200_fc = _fieldMappings.readline()
data200_fc = data200_fc[0:(len(data200_fc)-1)] #cutting "newline" symbol (\n) ►

at the end of loaded line
erm_fc = _fieldMappings.readline()
erm_fc = erm_fc[0:(len(erm_fc)-1)] #cutting "newline" symbol (\n) at the end ►

of loaded line
field_map_ = _fieldMappings.readline()
field_map_ = field_map_[0:(len(field_map_)-1)] #cutting "newline" symbol (\n) ►

at the end of loaded line

while data200_fc != "endfc":
input = Data200_dtst_ + "\\" + owner + "." + data200_fc

field_map = string.join(string.split(field_map_, erm_fc), input) #creating ►
right format of fieldmap

print "input: " + input
target = CZ_ERM_Data_dtst + "\\" + erm_fc
print "target: " + target
print "Loading layer: " + data200_fc + " (Data200) into: " + erm_fc + " ►

(ERM) ... "
_log.write("\nLoading layer: " + data200_fc + " (Data200) into: " + erm_fc ►

+ " (ERM) ... ")
append(input, target, field_map)

data200_fc = _fieldMappings.readline()
data200_fc = data200_fc[0:(len(data200_fc)-1)] #cutting "newline" symbol ►

(\n) at the end of loaded line
erm_fc = _fieldMappings.readline()

erm_fc = erm_fc[0:(len(erm_fc)-1)] #cutting "newline" symbol (\n) at the ►
end of loaded line

field_map_ = _fieldMappings.readline()
field_map_ = field_map_[0:(len(field_map_)-1)] #cutting "newline" symbol ►

(\n) at the end of loaded line ►

Na konci skript čeká na stisknutí libovolné klávesy. To proto, aby měl uživatel čas přečíst si výpisy,
které jsou zobrazovány při jeho průběhu na obrazovce.

8.4. Vytvoření grafického uživatelského rozhraní a nápovědy
Pro zavedení skriptu jako nástroje v sadě nástrojů jsem využil funkci Add / Script.... Následně jsem
definoval parametry, které skript vyžaduje: Properties.../ Parameters (viz obrázek 8.3 – „Definice para-
metrů při zavádění skriptu jako nástroje v ArcToolboxu“). Je třeba dodržet přesně stejné pořadí a datové
typy parametrů, tak jak jsou vyžadovány ve skriptu, kde jsou načítány do seznamu argv[]. O nic víc se
není třeba starat - vlastní GUI vygeneruje ArcCatalog dle definovaných parametrů (viz obrázek 9.1 –
„Grafické uživatelské rozhraní s nápovědou“).
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Obrázek 8.3. Definice parametrů při zavádění skriptu jako nástroje v ArcToolboxu

(Použijte přiblížení (PF) nebo klikněte na odkaz4)

Nápovědu ke skriptu jsem vytvořil pomocí nástroje ArcToolbox Documentation Editor. Nástroj je
velmi intuitivní a není třeba uvádět podrobnosti.

Obrázek 8.4. ArcToolbox Documentation Editor pro tvorbu nápovědy

4 ../images/Data200_2_ERM/ArcCatalog_defScirptParams.png
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(Použijte přiblížení (PF) nebo klikněte na odkaz5)

8.5. Parametrické soubory
Některé parametry, které se špatně pamatují jsou uloženy v parametrických souborech, které se nacházejí
ve stejném adresáři skript. V případě že nedojde ke změně v některém z těchto parametrů, tak není
třeba je vždy znovu zadávat - skript si je načte automaticky.
_toolboxes.txt

Obsahuje cestu k toolboxu Data200_2_ERM.tbx, který jen nezbytný pro fungování skriptu. V případě
že cesta v tomto souboru je chybná, skript vyzve uživatele k zadání správného umístění a uloží novou
cestu.

Syntaxe:

"X:\\...\\...\\Data200_2_ERM.tbx"

_transname.txt
Obsahuje název transformace, která má být při načítání dat z Data200 (v systému S-JTSK) použita.
Je předpokládáno, že ve většině případů bude jako výstupní souřadnicový systém vyžadován WGS84.
Tato transformace musí být podporována (nainstalována).

Program ArcGIS zahrnuje několik standardně implementovaných transformací mezi S-JTSK (S-
JTSK_Krovak_East_North) a WGS84 (GCS_WGS_1984): S_JTSK_To_WGS_1984_1, S_JT-
SK_To_WGS_1984_2 a S_JTSK_To_WGS_1984_NGA. Ty se liší územím, pro které jsou definovány (viz
[37]). Pro Českou republiku je tedy určena S_JTSK_To_WGS_1984_1.

Poznámka
Názvy podporovaných transformací je možné zjistit například následujícími dvěma způ-
soby:
1. Ve vlastnostech datového rámce v programu ArcMap na záložce Coordinate Sys-

tem/Transformations...6.
2. Pomocí nástroje Project v ArcToolboxu (viz obrázek 8.5 – „Transformace S-JTSK

- WGS84 pomocí nástroje Project v ArcToolboxu“).

5 ../images/Data200_2_ERM/ArcDocsEditor.png
6V mapovém dokumentu je třeba mít přidánu nějakou vrstvu ve zdrojovém souřadnicovém systému.
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Obrázek 8.5. Transformace S-JTSK - WGS84 pomocí nástroje Project v ArcToolboxu

(Použijte přiblížení (PF) nebo klikněte na odkaz7)

V nápovědě k funkci Append, kterou používám pro načítání dat stojí: „Vstupní data, která jsou v
odlišném souřadnicovém systému než cílové vrstvy, budou do souřadnicového systému cílových
vrstev transformována.“8 [1]9. Z tohoto vyjádření není jasné, která ze tří zmiňovaných transformací
bude použita. Položil jsem proto dotaz na uživatelskou podporu firmy ARCDATA. Odpověď je ná-
sledující: Append použije takovou transformaci, která je nastavena pod tlačítkem Environments -
General Settings - Geographic Transformations.

V nápovědě k proměnné Geographic Transformations stojí: „Specifikuje transformační metody,
které jsou použity při transformaci za běhu.“10 [1]11. Z toho je zřejmé, že není třeba provádět trans-
formaci explicitně - je provedena "za běhu". Na ZÚ jsem konzultoval dva návrhy na provádění
transformace:
1. nastavit ji ručně při každém spuštění skriptu v Environments - General Settings - Geographic

Transformations,
2. nastavit ji automaticky za běhu skriptu.

Bylo rozhodnuto o realizaci druhého návrhu. V instanci třídy arcgisscripting je Geographic
Transformations reprezentována proměnnou <jméno_instanace>.GeographicTransformations,
kterou nastavuji v metodě init(...).

Na ZÚ nejsou používány standardně obsažené transformace ale je používána uživatelsky defino-
vaná sedmi prvková transformace S-JTSK->WGS84(G873)(7prvku)12.

Syntaxe:

"<přesný_název_metody_jako_dialogu_Project>"

7 ../images/Data200_2_ERM/GeographicTransformation.png
8„Input datasets in a different coordinate system from the target featureclass will be projected into the coordinate system of the
target featureclass.“
9Append (Data Management) [http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Append_(Data_Management)]
10„Specify transformation methods that can be used to project data on the fly.“
11Geographic Transformations [http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=Geographic%20transformations]
12Z názvu byla v důsledku bezchybné funkčnosti skriptu odstraněna diakritika a mezery úpravou souboru GEOGTRAN.
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Například:

"S-JTSK->WGS84(G873)(7prvku)"

Poznámka
Více informací o transformacích v programu ArcGIS lze nalézt v článcích [39], [37] a
[38].

_fieldMappingsFC.txt, _fieldMappingsTB.txt, _fieldMappingsAC.txt, _fieldMappingsSC.txt
Obsahují záznamy pro všechny objekty, které mají být zpracovány. Požadavkem byla podpora různých
názvů objektů v Data200 a v ERM. Poslední dvě písmena v názvu určují objekty, pro které je para-
metrický soubor určen:
• _fieldMappingsFC.txt: prvkové třídy (FC); data jsou připojována pomocí funkce Append_Da-

ta200_2_ERM(...),
• _fieldMappingsTB.txt: tabulky; data jsou též připojována pomocí funkce Append_Da-

ta200_2_ERM(...); rozdíl je ve zdrojové a cílové cestě, neboť tabulky jsou uloženy vně datové
sady,

• _fieldMappingsAC.txt: anotační třídy (AC); data jsou připojována pomocí funkce AppendAnno-
tation_Data200_2_ERM(...),

• _fieldMappingsSC.txt: třídy, které před načtením vyžadují filtraci dat. Je tedy třeba provést
výběry pouze těch prvků, která do ERM vstupují: ERM=1.
Záznam jednoho objektu představuje:

<název_objektu_v_Data200>
<název_objektu_v_ERM>
<Field_Map>

Field Map je řetězec, který specifikuje vztah atributových polí ve zdrojovém a cílovém objektu.
Field Map parametry všech objektů jsem získal vytvořením operace Append všech objektů v nástroji
Model Builder, kde jsem pomocí grafického uživatelského rozhraní funkce Append zkontroloval a
případně upravil odpovídající si atributová pole. Tyto modely jsem následně exportoval pomocí
funkce Model - Export - To Script - Python.... Z exportovaného kódu jsem pak vzal parametry
Field Map a vložil je do příslušných parametrických souborů.

Tyto soubory je třeba pro správný výstup ERM udržovat aktuální. Veškeré doplněné/změněné/od-
straněné objekty (vrstvy, atributová pole, atp.), které vystupují do ERM bude třeba promítnout i do
těchto parametrických souborů.

8.6. Toolbox Data200_2_ERM.tbx
V průběhu skriptu je využíváno různých nástrojů ArcToolbox. Aby nebylo třeba při (pře)instalaci
skriptu či ArcGIS znovu upravovat cesty k použitým nástrojům, tak jsem vytvořil nový ArcToolbox
nazvaný Data200_2_ERM.tbx pro účely tohoto skriptu. Výhodou tohoto přístupu je také to, že není třeba
dělat si starosti s (různými) verzemi použitých nástrojů, které se mohou časem měnit.
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Obrázek 8.6. Toolbox Data200_2_ERM.tbx

V sadě nástrojůDataManagement tohoto toolboxu jsou kopie pěti využivaných nástrojů z toolboxu
Data Management Tools.

V sadě nástrojů GenerERM je zaveden vlastní skript Data200_2_ERM.py, jehož zdrojový kód je v
tomtéž umístění jako toolbox (viz adresář script v příloze A.1.2 – „Skript & data“).
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Kapitola 9

Uživatelská dokumentace

Obsah
9.1. Instalace .......................................................................................................................................... 66
9.2. Grafické uživatelské rozhraní a nápověda ...................................................................................... 66
9.3. Obsah instalačního balíčku ............................................................................................................. 67

9.1. Instalace
Adresáře script a data z přílohy A.1.2 – „Skript & data“ zkopírujte do libovolného umístění. Následně
je třeba toto umístění nalistovat v programu ArcCatalog (případně si jej přidat jako Connected Folder).
Předpokladem je nainstalovaný interpret jazyka Python, což je volitelná součást instalace programu Ar-
cGIS. Skript byl vytvořen a testován ve verzích uvedených v kapitole D.2 – „Použité softwarové vyba-
vení v části 2“. V jiných verzích není funkčnost zaručena.

9.2. Grafické uživatelské rozhraní a nápověda
Grafické uživatelské rozhraní skriptu otevřete volbou Open... skriptu Data200_2_ERM v sadě nástrojů
GenerERM, toolboxu Data200_2_ERM, který je v adresáři script. Jedná se o standardní rozhraní,
obdobné všem ostatním nástrojům v ArcTooboxu.

Obrázek 9.1. Grafické uživatelské rozhraní s nápovědou
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(Použijte přiblížení (PF) nebo klikněte na odkaz1)

Pro skript jsem vytvořil nápovědu, kterou je možné zobrazovat postupně pro každý parametr (jak je
běžné i u ostatních nástrojůArcToolboxu - viz obrázek 9.1 – „Grafické uživatelské rozhraní s nápovědou“).
Tuto nápovědu je také možné zobrazit najednou ve formátu HTML stisknutím tlačítka Help (viz přílohu
B.14 – „HTML formát nápovědy“).

9.3. Obsah „instalačního balíčku“

Obrázek 9.2. Obsah "instalačního balíčku"

Komentář

data
Obsahuje prázdná ERM schemata ve formátech Personal Geodatabase (MDB) a File Geodatabase
(GDB).

script
Obsahuje samotný skript (Data200_2_ERM.py); parametrické soubory (_fieldMappingsAC.txt,
_fieldMappingsFC.txt, _fieldMappingsSC.txt, _fieldMappingsTB.txt, _transname.txt,
_toolboxes.txt - viz kapitolu 8.5 – „Parametrické soubory“). Záznam posledního průběhu skriptu
(_log.txt). Toolbox Data200_2_ERM.tbx (viz kapitolu 8.6 – „Toolbox Data200_2_ERM.tbx“).
Definici souřadnicového systému WGS84 WGS_1984_ERM.prj.

1 ../images/Data200_2_ERM/GUIhelp.png
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Kapitola 10

Závěry
V práci byl úspěšně vytvořen skript pro generování českého příspěvku EuroRegionalMap z národní to-
pografické databáze Data200 (viz přílohu A.1.2 – „Skript & data“).

Hlavní problém, na který jsem při vytváření kódu narazil byl ten, že jsem ve skriptu nemohl využít
funkcí import/export XMLWorkspace document, které nejsou implementovány pro použití při vytvá-
ření skriptů v jazyku Python (neboli nejsou implementovány ve třídě arcgisscripting). Vzhledem k
tomu, že primární úlohou tohoto jazyka v prostředí ArcGIS je práce s geodaty (zejména na úrovni
funkcionality programu ArcCatalog), tak bych očekával že tyto funkce implementovány budou.

Při vývoji skriptu jsem dbal na to, aby nebyl svázán s konkrétními daty pevně nastavenými cestami
a parametry. Skript proto podporuje načítání vstupních parametrů za využití grafického uživatelského
rozhraní programu ArcCatalog a parametrických souborů.

Při vytváření dokumentace skriptu (zejména při dodatečném vytváření UML diagramů) jsem odhalil
některé nedostatky tohoto skriptu, které budou předmětem dalšího vývoje v případě, že bude v tomto
projektu pokračováno. Tyto nedostatky se týkají zejména nevhodné struktury kódu, který důsledně nere-
spektuje principy objektově orientovaného přístupu. Některé tipy na vylepšení kódu jsou poznamenány
v jeho komentářích.

Doporučený postup organizace EuroGeographics pro generování příspěvků ERM jednotlivýmiNMA
využívá placenou nadstavbu PLTS1. Princip exportu je obdobný algoritmu, který jsem použil při tvorbě
skriptu: funkce PLTS Data Loader exportuje data ze zdrojové geodatabáze do prázdné geodatabáze
ERM za využití cross-reference database. Ta mapuje odpovídající si objekty na vstupu a na výstupu.
Výhodou mého řešení je to, že nevyžaduje placenou nadstavbu PLTS.

V práci byly též popsány a porovnány datové modely Data200 a ERM. Z analýzy vyšlo najevo, že
je nutné vytvořit závaznou specifikaci databáze Data200. V důsledku absence tohoto dokumentu došlo
k tomu, že vData200 jsou některé objekty, které tam být nemusí a že nově doplňované objekty nesplňují
žádnou jmennou konvenci. Proto jsem vytvořil první verzi dokumentu Data200: Specifikace a katalog
dat (viz přílohu A.1.1 – „Data200: Specifikace a katalog dat“). V rámci jeho tvorby byla provedena dů-
kladná revize datového modelu Data200, jeho nahrání do nově vytvořené uživatelské SDE geodatabáze
a migrace dat ze staré geodatabáze. Nová geodatabáze je již v provozu na pracovišti Zeměměřického
úřadu, za využití víceuživatelského přístupu.

1Production Line Tool Set (PLTS) for ArcGIS [http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/plts/index.html]
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Kapitola 11

Souhrnné poznámky k vizualizaci
Dokumentaci kartografické vizualizace jsem z důvodu jejího rozsahu oddělil do přílohy nazvané Techno-
logická příručka kartografické vizualizace Data200 (viz přílohu A.2.1 – „Technologická příručka karto-
grafické vizualizace Data200“). V této kapitole uvedu pouze kompendium dosažených výsledků.

Příprava dat pro vizualizaci byla provedena v rámci tvorby specifikace Data200 (viz přílohu A.1.1
– „Data200: Specifikace a katalog dat“). Datový model byl revidován, standardizován a uložen v uživa-
telské SDE geodatabázi spravované databázovým systémem Oracle. Následně byla provedena migrace
dat ze starého uložení.

Prvním úkolem při vizualizaciData200 bylo vytvořit kartografická pravidla (RR) pro všechny skupiny
prvků Základní mapy 1 : 200 000 (ZM200)1. Vycházel jsem ze stylu vytvořeného při vizualizaci Euro-
RegionalMap v práci Úvodní studie do problematiky EuroRegionalMap [5]. Postupoval jsem značku po
značce a pro každou definoval (určil):
• Zdrojovou vrstvu a výběrové kritérium nebo algoritmus vytvoření zdrojové vrstvy (v případě, že

není obsahem Data200).
• Použité barvy.
• Kartografické pravidlo nebo více kartografických pravidel, které se doplňují a případně jejich alter-

nativy.
• Maskování - zda značka vyžaduje maskování a pokud ano, tak do kterých prvků.
• Problematické aspekty - zda symbolizace vytvořenými kartografickými pravidly vytváří nějaké kazy

a jejich řešení.
• Nástroje pro usnadnění práce při symbolizaci nebo odstraňování problematických aspektů.
• Řešení symbolizace - konečný návrh.

Testování bylo prováděno na listu 03 Liberec. Prvky s přiřazenými reprezentacemi jsem nejprve se-
stavil po skupinách,1 v nichž jsem odladil priority a maskování, a následně jsem je též sestavil.

Vytvořeny zatím nebyly skupiny terénního reliéfu (neboť Data200 v současnosti nemá naplněna
zdrojová data) a popisu (z časových důvodů).

Pro rámové údaje bylo třeba připravit data externích zdrojů, neboť Data200 neobsahuje vrstvy sou-
řadnicových systémů JTSK a WGS84. Také pro ně jsem vytvořil RR a následně jim je přiřadil. Nakonec
jsem definoval mapovou šablonu, která reprezentuje mimorámové údaje.

Pro vytvoření mapové série (Map Series) bylo využito rozšíření ArcMapbook (viz přílohu D.3 –
„Použité softwarové vybavení v části 3“), které umožňuje správu série map v jediném mapovém doku-
mentu na základě jejich kladu. Zjistil jsem, že tato použitá kombinace (mapové šablony a rozšíření Arc-
Mapbook) má své nedostatky. Problematické je například využití více datových rámců a přesné relativní
umístění rámových a mimorámových údajů.

Popsán a částečně i testován byl také algoritmus aktualizace datového a kartografického modelu.
Následně jsem provedl export do formátu PDF a popsal jeho parametry. Problematický jsem shledal

výstup při nastavení průhledných prvků, kdy je výstup z velké části rozrastrován.
Na závěr byl výsledný mapový výstup vytištěn na velkoformátové inkoustové tiskárně (plotteru) a

také na digitálním tiskovém stroji na pracovišti Zeměměřického úřadu v Sedlčanech. Výstupy (jak v
analogové, tak v elektronické podobě) jsou přílohami dokumentu zmiňovaného v úvodu kapitoly.

1ZM200 tvoří tyto skupiny: Sídla, Komunikace, Vodstvo, Porost a povrch půdy, Hranice, Terénní reliéf a Popis.
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Obrázek 11.1. Základní mapa ČR 1 : 200 000 vyhotovená postupy databázové kartografie na
podkladě Data200
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Export z programu ArcMap v měřítku 1 : 200 000; Verze výstupu: v16_04; oblast Frýdlantského výběžku; Celý mapový list
03 Liberec v elektronické či analogové podobě je přílohou dokumentu A.2.1 – „Technologická příručka kartografické vizua-

lizace Data200“. Použijte přiblížení (PDF) nebo verze v původním rozlišení: PDF2, PNG3.

2 ../../appendix_A/C_R_Testing/documentation/_prints/03_Liberec_v16_04_vyrez.pdf
3 ../../appendix_A/C_R_Testing/documentation/_prints/03_Liberec_v16_04_vyrez.png
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Kapitola 12

Závěr
Poslední obnovené vydání Základní mapy ČR 1 : 200 000 (ZM200) pro celé území ČR proběhlo v roce
2001 klasickými kartografickými postupy. V roce 2004 byla vypracována technologie pro tvorbu nové
ZM200 avšak zpracován byl pouze list 03 Liberec, který vyšel v roce 2005. Přednost totiž dostal projekt
prvotního naplnění topografické databáze EuroRegionalMap (ERM), který byl dokončen v lednu 2007.
Tato databáze byla za ČR naplněna daty na úrovni podrobnosti map 1 : 200 000, neboť se předpokládalo,
že bude v budoucnu využita jako zdroj pro tyto mapy. Celý tento vývoj podrobně popisuji v práci
Úvodní studie do problematiky EuroRegionalMap [5].

ERM však neobsahuje některé prvky nutné pro zamýšlený účel, a proto byla v prosinci 2007 na jejím
podkladě vytvořena národní topografická databázeData200. Český příspěvek do ERM je nyní periodicky
exportován z této databáze, která je doplňována a aktualizována. Schéma na obrázku 12.1 – „Schéma
zdrojů a výstupů Data200“ znázorňuje hlavní zdroje pro doplňování a aktualizaci Data200 a výstupy,
pro které tato databáze slouží nebo bude sloužit.

V bakalářské práci [5] jsem začal řešit projekt vizualizace ERM do podobyMapy krajů ČR 1 : 200 000
(MK200). Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem se zadání projektu posunulo a vizualizaci jsem
nyní prováděl na podkladě Data200. To, zda bude jako první vytvořena ZM200 nebo MK200 není důle-
žité. V případě, že se podaří vytvořit funkční technologie, přidání kartografické reprezentace s nepatrně
odlišným značkovým klíčem a jiným kladem nebude obtížný úkol.

Obrázek 12.1. Schéma zdrojů a výstupů Data200

Vysvětlivky: ZU-WMS = mapová služba Zeměměřického úřadu; ZM200 = Základní mapa ČR 1 : 200 000; MK200 = Mapa
krajů ČR 1 : 200 000; MSR200 = Mapa správního rozdělení ČR 1 : 200 000; SDO = Silniční databanka Ostrava; ÚIR =

Územně identifikační registr; ZABAGED = Základní báze geografických dat; VZM50 = Vektorová Základní mapa 1 : 50 000;
ERM = EuroRegionalMap.
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Při vizualizaci jsem se snažil o dodržení principů databázové kartografie popsané v části 1 – „Data-
bázová kartografie“. Pro symbolizaci jsem proto použil výhradně kartografických reprezentací a snažil
jsem se co nejméně vytvářet odvozené vrstvy.

V současné fázi projektu se zaměřuji spíše na výstup exportovaný do formátu PDF – tedy na analo-
gový výstup. Osobně však považuji tento výstup za druhořadý. Myslím si, že by se kartografové měli
více angažovat v publikování mapových děl na internetu nebo obecněji v publikování geografických in-
formací pomocí mapových služeb (ke kterým dobré mapové podklady rozhodně patří). To je důvod, proč
jsem na schématu 12.1 – „Schéma zdrojů a výstupů Data200“ znázornil také výstup rastrů pro webovou
mapovou službu Zeměměřického úřadu. Tento výstup by byl poměrně snadno realizovatelný a myslím
si, že i užitečný.WMS službě Zeměměřického úřadu totiž v současnosti chybí vrstva mezi Základní mapou
1 :50 000 a Mapou ČR 1 : 500 000, která se zobrazuje až do měřítka 1 : 50 000 (viz snímky B.15 –
„Snímek GeoProhlížeče WMS Zeměměřického úřadu 1:50 382“ a B.16 – „Snímek GeoProhlížeče WMS
Zeměměřického úřadu 1:48 533“).

V dalším pokračování projektu budu řešit tvorbu popisů, problémy s mimorámovými údaji a exportem
s nastavenými průhlednostmi, vylepšení procesu tvorby masek silničních mostů a generování rastrů pro
vyrovnávací paměť mapového serveru (Map Server Cache).
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Příloha A

Přiložené dokumenty

Obsah
A.1. Přílohy části 2 ................................................................................................................................ 74

A.1.1. Data200: Specifikace a katalog dat .................................................................................... 74
A.1.2. Skript & data ...................................................................................................................... 74

A.2. Přílohy části 3 ................................................................................................................................ 74
A.2.1. Technologická příručka kartografické vizualizace Data200 .............................................. 74
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A.3.1. Dokumenty Zeměměřického úřadu .................................................................................... 75
A.3.2. Dokumenty organizace EuroGeographics .......................................................................... 75

Poznámka
Přiložení všech dokumentů v tištěné podobě by bylo z důvodu velkého rozsahu nevhodné
a nákladné. Všechny přílohy lze nalézt v elektronických formátech na přiloženém CD.

A.1. Přílohy části 2

A.1.1. Data200: Specifikace a katalog dat
• Data200_SpecificationDC.pdf1,
• Data200_SpecificationDC.html2.

A.1.2. Skript & data
• Viz adresář appendix_A\Data200_2_ERM\data\3.
• Viz adresář appendix_A\Data200_2_ERM\script\4.

A.2. Přílohy části 3

A.2.1. Technologická příručka kartografické vizualizace Data200
• Data200_SpecificationDC.pdf5,
• Data200_SpecificationDC.html6.

1 ../../appendix_A/Data200_SpecificationDC/documentation/PDF/Data200_SpecificationDC.pdf
2 ../../appendix_A/Data200_SpecificationDC/documentation/HTML/Data200_SpecificationDC.html
3 ../../appendix_A/Data200_2_ERM/data/
4 ../../appendix_A/Data200_2_ERM/script/
5 ../../appendix_A/C_R_Testing/documentation/PDF/TechnologickaPriruckaKartografickeVizualizaceData200.pdf
6 ../../appendix_A/C_R_Testing/documentation/HTML_CHUNK/index.html
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A.3. Ostatní dokumenty

A.3.1. Dokumenty Zeměměřického úřadu
• Seznam_objektu_Data200.doc7,
• Seznam_znacek_Data200.doc8.

A.3.2. Dokumenty organizace EuroGeographics
• D41_ERMSpecificationDC_v41.pdf9.

7 ../../appendix_B/ZU/Seznam_objektu_Data200.doc
8 ../../appendix_B/ZU/Seznam_znacek_Data200.doc
9 ../../appendix_B/EuroGeographics/D41_ERMSpecificationDC_v41.pdf
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Příloha B

Obrazové přílohy

Obsah
B.1. Přílohy části 1 ................................................................................................................................ 76
B.2. Přílohy části 2 ................................................................................................................................ 82
B.3. Přílohy části 3 ................................................................................................................................ 84

Poznámka
Přiložení všech dokumentů v tištěné podobě by bylo z důvodu velkého rozsahu nevhodné
a nákladné. Všechny přílohy lze nalézt v elektronických formátech na přiloženém CD.

B.1. Přílohy části 1

Obrázek B.1. Systémové tabulky geodatabáze ArcSDE 9.2

(V případě nečitelnosti použijte přiblížení (PDF) nebo následujte odkaz1)
(zdroj [24])

1 ../images/DDC/ArcSDE92_GDBSysTablesDiagram92.gif
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Obrázek B.2. Systémové tabulky geodatabáze ArcSDE 9.3

(V případě nečitelnosti použijte přiblížení (PDF) nebo následujte odkaz2)
(zdroj [25])

Obrázek B.3. Systémové tabulky geodatabáze ArcSDE 9.1

(V případě nečitelnosti použijte přiblížení (PDF) nebo následujte odkaz3)
(zdroj [26])

2 ../images/DDC/ArcSDE92_GDBSysTablesDiagram93.gif
3 ../images/DDC/ArcSDE92_GDBSysTablesDiagram91.gif
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Obrázek B.4. Porovnání binárního kódu CR s jedním RR versus se dvěma totožnými RR

Obrázek B.5. Zobrazení stylu v programu Access
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Obrázek B.6. Zobrazení stylu v programu ArcCatalog
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Obrázek B.7. Porovnání XML schematu vrstvy před a po přiřazení CR
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Obrázek B.8. Porovnání XML schematu vrstvy před a po přiřazení CR

Obrázek B.9. Porovnání XML schematu vrstvy před a po přidání kopie RR

Obrázek B.10. Porovnání XML schematu vrstvy před a po přidání efektu do RR
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Obrázek B.11. Porovnání XML schematu vrstvy před a po přidání kopie CR

B.2. Přílohy části 2

Obrázek B.12. Datový model ERM

ERM verze 3.0; ERM_v42_TemplateXGDB92_20080520.
Vytvořen v programu ArcGIS Diagrammer (viz D – „Použité softwarové vybavení“).

(Použijte přiblížení (PDF) nebo následujte odkaz4; dokument též přiložen v analogové podobě)

Obrázek B.13. Datový model Data200

Aktuální k datu 14.11.2008.
V modelu jsou červeně poznamenány některé problematické aspekty zjištěné v kapitole 7.1.1 – „Analýza“.

Vytvořen v programu ArcGIS Diagrammer (viz D – „Použité softwarové vybavení“).
(Použijte přiblížení (PDF) nebo následujte odkaz5; dokument též přiložen v analogové podobě)

4 ../images/Data200_2_ERM/ERM_v42_TemplatePDGB92_20080520_schema_exported_comp9.png
5 ../images/Data200_2_ERM/Data200_data_14_11_2008_analysis.png
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Obrázek B.14. HTML formát nápovědy

(Použijte přiblížení (PDF) nebo klikněte na odkaz6)

6 ../images/Data200_2_ERM/HTMLhelp.png
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B.3. Přílohy části 3

Obrázek B.15. Snímek GeoProhlížeče WMS Zeměměřického úřadu 1:50 382

Zobrazena vrstva Rastrové Mapy ČR 1 : 500 000
(Použijte přiblížení (PDF) nebo následujte odkaz7)

Obrázek B.16. Snímek GeoProhlížeče WMS Zeměměřického úřadu 1:48 533

Zobrazena vrstva Rastrové Základní mapy ČR 1 : 50 000
(Použijte přiblížení (PDF) nebo následujte odkaz8)

7 ../images/Data200Visualization/WMS_ZU_500.png
8 ../images/Data200Visualization/WMS_ZU_50.png

84

Přílohy části 3

../images/Data200Visualization/WMS_ZU_500.png
../images/Data200Visualization/WMS_ZU_50.png
../images/Data200Visualization/WMS_ZU_500.png
../images/Data200Visualization/WMS_ZU_50.png


Příloha C

Přiložené tabulky

Obsah
C.1. Porovnání datových modelů Data200 a ERM ............................................................................... 85

Poznámka
Přiložení všech dokumentů v tištěné podobě by bylo z důvodu velkého rozsahu nevhodné
a nákladné. Všechny přílohy lze nalézt v elektronických formátech na přiloženém CD.

C.1. Porovnání datových modelů Data200 a ERM

KomentářAkceZměny oproti ERMNázev
Settlement (POP)

[iv]Nová vrstvaBuiltupA_act • sloučit do jedné vrst-
vy BuiltupA, či zvolit
jiné řešení dle [i].

Zřejmě pře-
jmenovaná

BuiltupA_old • nová vrstva (zřejmě přejmenova-
ná BuiltupA)

• oproti katalogu ještě
chybí doplněné atribu-
tové pole SHN3,

vrstva Builtu-
pA. Oproti
B u i l t u p A

• přidána (oproti BuiltupA) atribu-
tová pole KAT a ICOB s příslu-
šejícími atributovými hodnotami

• [vi] však přidán
a t r i b u t
"KAT".

(viz tabulku 4.1 Objekty přidané
do Data200 v příloze A.1.1 –
„Data200: Specifikace a katalog
dat“)

• atributové pole ICOB
je v [42] uvedeno jako
ICOB_.

• [vii]

Viz předchozí dva řádky.ChybíBuiltupA
P o m o c n é
vrstvy doplně-

BuiltupP_act •• sloučit do jedné vrst-
vy BuiltupP s doplně-

nová vrstva
• přidána (oproti BuiltupP) atribu-

tová pole: KAT, DO_WGS, né za účelem
aktualizace.

ním potřebných atribu-
tů, či zvolit jiné řešení
dle [i].

ICOB, KODCOBE, NAMEP,
BUILTUPA,KODCOBE_TEXT,
JMENO s příslušejícími atribu- • stanovit atributová

pole která budou dopl-tovými hodnotami (viz tabulku
něna a podle toho ak-
tualizovat [42],

4.1 Objekty přidané do Data200
v příloze A.1.1 – „Data200:
Specifikace a katalog dat“) • [vi]

• [vii]BuiltupP_all • nová vrstva
• přidána (oproti BuiltupP) atribu-

tová pole: KAT, DO_WGS,
ICOB, KODCOBE, NAMEP,
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KomentářAkceZměny oproti ERMNázev
BUILTUPA,KODCOBE_TEXT,
JMENO s příslušejícími atribu-
tovými hodnotami (viz tabulku
4.1 Objekty přidané do Data200
v příloze A.1.1 – „Data200:
Specifikace a katalog dat“)

BuiltupP_old • nová vrstva (zřejmě původní
BuiltupP)

• přidána (oproti BuiltupP) atribu-
tová pole KAT a DO_WGS s
příslušejícími atributovými
hodnotami (viz tabulku 4.1 Ob-
jekty přidané do Data200 v pří-
loze A.1.1 – „Data200: Specifi-
kace a katalog dat“)

Viz předchozí tři řádky.ChybíBuiltupP
Nová vrstva s
blokovým vy-

Nová vrstvaBuiltupB • vrstva nebude mít
žádná atributová pole?

jádřením zá-
stavby.

Pokud ano, tak dopl-
nit,

• [vi]
• [ v i i ] ( D a -
ta200_AL014...)

Bez akce.NameP • [ii]

Named Location (NAME)
NameT • V novém ERM schematu je vy-

tvořena doména NameT_SID.
Tato doména však není vrstvě
NameT (respektive atributu SID
vrstvy NameT) přiřazena.

• Změna syntaxe alias názvu
sloupce SHAPE z Shape na
SHAPE

Prázdná, zřej-
mě pomocná
vrstva.

OdstranitNová vrstvaNameT_1

Boundaries (BND)
Nová vrstvaPolbndA_Dissolve • sloučit do jedné vrst-

vy PolbndA, kde mo-Nová vrstvaPolbndA_Country
hou být i hranice krajů

PolbndA_Nove • nová vrstva (zřejmě přejmenova-
ná PolbndA)

i hranice republiky
(nebo to tak není) ne-

• přidána (oproti PolbndA) atribu-
tová pole KAT1 a KAT2 a ICOB

bo zvolit jiné řešení
dle [i].

s příslušejícími atributovými • [vi]
hodnotami (viz tabulku 4.1 Ob-
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jekty přidané do Data200 v pří-
loze A.1.1 – „Data200: Specifi-
kace a katalog dat“)

• [vii]
• atributové pole ICOB

doplnit do katalogu
jako přidaný

Viz předchozí tři řádky.ChybíPolbndA
Nová vrstvaPolbndAS • Vytvořit vrstvu (do-

sud není v datasetu)
• [vi]
• [vii]
• [viii]

Nová vrstvaPolbndA_FeatureToPoint
Nová vrstvaPolbndP • [vi]

• Upravit atributová po-
le (jejich stav neodpo-
vídá katalogu).

• Rozmyslet a sjednotit
atributová poleNAMN
- zde je plánováno
pouze v národním ja-
zyce, kdežto např. u
vrstvy ElevP jsou i je-
ho ASCII mutace a
kód národního jazyka

• [vii]
• [viii] a/nebo přejmeno-

vat stávající subtyp
(jeho název zřejmě
zůstal po vytvoření
vrstvy kopiíPolbndA)

PolbndL •• [vi][ii]
• •[iii] [vii]
• přidán atribut (sloupec) IDENT

a jeho atributové hodnoty (viz
tabulku 4.1 Objekty přidané do
Data200 v příloze A.1.1 – „Da-
ta200: Specifikace a katalog
dat“)

• do atributového pole USE přidá-
ny atributové hodnoty (viz tabul-
ku 4.1 Objekty přidané do Da-
ta200 v příloze A.1.1 – „Da-
ta200: Specifikace a katalog
dat“)

Hydrography (HYDRO)
Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

AquedctL

87

Porovnání datových modelů Data200 a ERM



KomentářAkceZměny oproti ERMNázev
Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

CoastA

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

CoastL

DamL •• [vi][ii]
• •[iii] [vii]

•• Opravit DoménuEuro-
RegionalMap_BI020.

Doména EuroRegional-
Map_BI020 pro subtyp
Dam/Weir zaměněna za doménu
s příponou *_2. Původní domé-
na a doména ještě s příponou
*_1 je nyní nepřiřazena (názorně
viz schema B.13 – „Datový mo-
del Data200“).

• Přidán atribut (sloupec) KAT

Opravit doménuEuroRe-
gionalMap_BI020.

DamC • [ii]
• [iii]
• Doména EuroRegional-
Map_BI020 pro subtyp
Dam/Weir zaměněna za doménu
s příponou *_2. Původní domé-
na a doména ještě s příponou
*_1 je nyní nepřiřazena (názorně
viz schema B.13 – „Datový mo-
del Data200“).

Opravit domény.LakeresA • [ii]
• [iii]
• Domény EuroRegional-
Map_BH080, LakeresA_TID a
LakeresA_HYC zaměněny za
domény s příponou *_2. Původ-
ní domény a tytéž domény ještě
s příponami *_1 jsou nyní nepři-
řazeny (názorně viz schema ...).

• Standardní subtyp změněn na
Reservoir

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

LandIceA

Opravit doményIslandA • [ii]
• [iii]
• Doména EuroRegional-
Map_BA030 zaměněna za domé-
nu s příponou *_2. Původní do-
ména a ještě doména s příponou
*_1 jsou nyní nepřiřazeny (ná-
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zorně viz schema B.13 – „Dato-
vý model Data200“).

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

SeaA

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

SpringP

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

SpringC

Opravit doménySwampA • [ii]
• [iii]
• Domény EuroRegional-
Map_ED010 a WatrcrsA_TID
zaměněny za domény s příponou
*_2. Původní domény a tytéž
domény ještě s příponami *_1
jsou nyní nepřiřazeny (názorně
viz schema B.13 – „Datový mo-
del Data200“).

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

RapidsL

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

RapidsC

Opravit doményWatrcrsA • [ii]
• [iii]
• Domény EuroRegional-
Map_BH502, WatrcrsA_EXS,
WatrcrsA_HOC, Watrcr-
sA_HYC, WatrcrsA_TID zamě-
něny za domény s příponou *_2.
Původní domény a tytéž domény
ještě s příponami *_1 jsou nyní
nepřiřazeny (názorně viz schema
B.13 – „Datový model Da-
ta200“).

Zřejmě ne-
chtěný důsle-

Opravit doményWatrcrsL • [ii]
• [iii]

dek někte-• Domény EuroRegional-
Map_BH502, WatrcrsL_EXS, rých operací

(kopírování?WatrcrsL_HOC, Watrcr-
n a č í t á n í ?sL_HYC,WatrcrsL_LOC,Watr-
transforma-
ce?..)

crsL_TID, WatrcrsL_WCH za-
měněny za domény s příponou
*_2. Původní domény a tytéž
domény ještě s příponami *_1
jsou nyní nepřiřazeny (názorně
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viz schema B.13 – „Datový mo-
del Data200“).

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

WellP

Miscellaneous (MISC)
Bez akceBuildP • [ii]

• [iii]

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

CtowerP

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

ExtractP

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

IndprodL

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

IndprodP

Obsahuje jedi-
ný, zřejmě

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

LandmrkP

nějaký zku-
šební záznam

Bez akceParkA • [ii]
• [iii]
• Standardní subtyp změněn na
NationalPark

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

PhysL

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

PhysP

Bez akcePowerL • [ii]
• [iii]
• Standardní subtyp změněn na
NationalPark

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

PowerP

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

TowerP

Nová vrstvaCablecL • vrstva nebude mít
žádná atributová pole?
Pokud ano, tak dopl-
nit,

• [vi]
• [vii]
• [viii]

90

Porovnání datových modelů Data200 a ERM



KomentářAkceZměny oproti ERMNázev
Co to je za
vrstvu? V ka-

Nová vrstvaDirlinesA

talogu [42]
není.

Nová vrstvaElevP • [vi]
• [vii]
• [viii]

Vrstva je v
katalogu [42]

ChybíElevL • Doplnit,
• [vi]

v databázi• [vii]
však (ještě)
není.

• [viii]

Nová vrstvaevidence • zvolit některé z řešení
dle [i].

• v případě setrvání sta-
novit atributová pole
která bude obsahovat
a podle toho aktualizo-
vat [42],

• [vi]
• [vii]

Zřejmě po-
zůstatek něja-
ké operace.

OdstranitNová vrstvajoin_output

Transport (TRANS)
Bez akceAirfldA • [ii]

• [iii]

Bez akceAirfldP • [ii]
• [iii]

ExitC •• [vi][ii]
• •[iii] [vii]

•• [viii]Přidán sloupec (atribut) KAT

FerryL •• Odstranit nadbytečný
datasetEuroRegional-
Map

[ii]
• [iii]
• V databázi je vedle datasetu da-
ta200 vytvořen dataset EuroRe- • vytvořit a přiřadit do-

ménu FerryL_USE
korektně

gionalMap ve kterém jsou dvě
vrstvy (s příslušnými subtypy):
FerryL_1 a FerryC_1. Tyto dvě
vrstvy sdílejí doményEuroRegi-
onalMap_AQ070 a EuroRegio-
nalMap_AQ080 a FerryL_RSU
s vrstvami FerryL a FerryC v
datasetu data200. Doména
FerryL_USE je však přiřazena
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pouze subtypu Ferry Crossing
vrstvy FerryL_1.

• u atributů DETN a DETA a po-
tažmo u odpovídajícího subtypu
změněny standardní hodnoty

Bez akceFerryC • [iii]

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

HarborA

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

HarborL

Bez akce.HeliP • [ii]
• [iii]

Doména In-
tercC_RJC

Doplnit doménu.IntercC • [ii]
• [iii]

byla doplně-
na do ERM.

• chybí doména IntercC_RJC
• u atributů NAMN1 a NAMA1 a

potažmo v subtypu Interchange
změněny defaultní hodnoty

Bez akceLevelcC • [ii]
• [iii]

Odstranit včetně přísluš-
ných domén [v]

MisaeroP

Bez akce.RailrdL • [ii]
• [iii]

RailrdC •
•

Bez akce.RestC • [ii]
• [iii]

RoadL •• Opravit domény.[ii]
• •[iii] doplnit katalog [42] o

hodnotu atributu Roa-
dL_TUC=997

• DoménaRoadL_RTT zaměněna
za doménu s příponou *_1 a je
do ní přidána nová hodnota Lo- • v katalogu [42] je ješ-

tě nová hodnota Roa-cal road (WGS no)=985. V od-
dL_TUC=13. Ta však
v datech (ještě) není

povídajícím subtypu Road je u
příslušného atributu hodnota též
zaměněna. Původní doména je • [vi]
nyní nepřiřazena (názorně viz • [vii]
schema B.13 – „Datový model
Data200“).

• [viii]

• Do domény RoadL_TUC přidá-
na nová hodnota 997 (Unpopula-
ted)
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Nová vrstvaRoadL_Dissolve • Zvážit odstranění či

jiné řešení dle [i]

Bez akceRunwayL • [ii]
• [iii]

Vícenásobné (obecné) domény
Tyto domény
nejsou nikde

Doplnit domény.Nová doménaEuroRegionalMap_Other
Nová doménaEuroRegionalMap_N_A

p ř i ř a z e n y
(použity).Nová doménaEuroRegionalMap_UNK

Nová doménaEuroRegionalMap_N_P
Použita pou-
ze u někte-

Bez akceBeze změnE u r o R e g i o n a l -
Map_Char_Null

rých atributů
datového ty-
pu Text v
subtypu Ag-
r i c u l t u r a l
Area vrstvy
VegA.

EuroRegionalMap_Null • Změněna Split Policy z hodnoty
Default Value na Duplicate.

Relace
Zvážit, zda jsou v Da-
ta200 třeba. Pokud ano,
tak doplnit.

ChybíNameT_to_SYMBOL_RAT
ChybíSHN0_to_EBM_NAM
ChybíSHN1_to_EBM_NAM
ChybíSHN2_to_EBM_NAM
ChybíSHN3_to_EBM_NAM
ChybíSHN4_to_EBM_NAM
ChybíSHN5_to_EBM_NAM
ChybíEBM_ISN_to_EBM_NAM
Zdrojová tabulka třídy změněna na
FerryC_1 v datasetu EuroRegional-

FerryLink_to_FerryC

Map místo správné vrstvy FerryC
v datasetu data200
Zdrojová tabulka třídy změněna na
FerryL_1 v datasetu EuroRegional-

FerryLink_to_FerryL

Map místo správné vrstvy FerryL
v datasetu data200

Tables
SABE_ISN • v názvu změněno SABE naEBM

• doplněny sloupce ICC, DESN,
DESA a NLN

• odstraněn sloupec DES
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• ve sloupci ISN povoleny hodno-

ty NULL.
• ve sloupcích ISN, ISS a SHI

změněn datový typ na Short In-
teger

• Odstraněna relační třída
EBM_ISN_to_EBM_NAM

Symbol_RAT • změněna syntaxe názvu na
SYMBOL_RAT

• odstraněna relační třída Na-
meT_to_SYMBOL_RAT

SABE_NAM • v názvu změněno SABE naEBM
• chybí doménaEBM_NAM_USE
• ve sloupcíchRAU a SHN změně-

na délka datových typů z 12 na
14

• sloupec USE přejmenován na
USE_, změněna délka datového
typu ze 4 na 2 a přiřazena domé-
na

• odstraněny sloupce EUR, GEN,
ICOB

• u sloupce ISN změněna délka
datového typu ze 4 na 2

• doplněny sloupce NAMN a
NAMA

• změněna délka datového typu
sloupce NLN ze 3 na 11

• změněna délka datového typu
sloupce ICCSHN ze 14 na 16

• odstraněny relační třídy
SHNx_to_EBM_NAM

Zvážit, zda je v Data200
třeba. Pokud ano, tak
doplnit.

ChybíERM_CHR

Bez akceBeze změnFerry_Link
Nová tabulkarel • zvolit některé z řešení

dle [i].
• v případě setrvání sta-

novit atributová pole
která bude obsahovat
a podle toho aktualizo-
vat [42],

• [vi]
• [vii]
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Nová tabulkaStanZast • zvolit některé z řešení

dle [i].
• v případě setrvání sta-

novit atributová pole
která bude obsahovat
a podle toho aktualizo-
vat [42],

• doplnit relaci mezi
StanZast a RailrdC?

• [vi]
• [vii]

Nová tabulkaOBCE_2008 • zvolit některé z řešení
dle [i] a případně [vi],
[vii].

Nová tabulkaCOB_2008 • zvolit některé z řešení
dle [i] a případně [vi],
[vii].

Vysvětlivky k tabulce:
Jsou možná tato řešení:[i]
1. Odstranit - v případě že vrstva je již nepotřebná,
2. Integrovat do vrstvy která je dle specifikací - rozlišení by bylo provedeno

např. pomocí nového subtypu nebo atributového sloupce (např. atribu-
tový sloupec "STATUS" s hodnotami act a old),

3. Ponechat a zavést jako novou regulérní vrstvu Data200 - pojmenovat
ji podle konvencí, stejně tak vytvořit a pojmenovat její atributy a doplnit
o případné subtypy a domény,

4. Přesunout vrstvu od pomocného datasetu s odvozenými či jinými po-
mocnými vrstvami.

Změněna délka datového typu sloupce SN z Short Integer (2) na Long In-
teger (4)

[ii]

Změna syntaxe SHAPE na Shape, FCSUBTYPE na FCsubtype a GFID
na gfid + v případě liniových vrstev SHAPE_Length na Shape_Length a

[iii]

v případě areálových SHAPE_Area na Shape_Area. Je možné, že to je
důsledek konverze databáze z PGDB do SDE Geodatabase a zpět.
Pomocná/é vrstva/y doplněná/é za účelem aktualizace.[iv]
V současnosti nenaplněná vrstva. Případné doplnění těchto vrstev pro na-
plnění v budoucnu je snadné.

[v]

Upravit názvy nových objektů (vrstev, atributových polí, atributových
hodnot, subtypů, domén) dle jmenných konvencí (viz přílohu A.1.1 –
„Data200: Specifikace a katalog dat“).

[vi]

Novým atributovým polím doplnit případné domény.[vii]
Novým vrstvám doplnit případné subtypy.[viii]

Další změny: U většiny vrstev zůstaly domény přiřazující sloupcům F_CODE katalogové číslo DIGEST (asi) pojmenovány
EuroRegionalMap_XX000. Tyto názvy by se měly být změněny například na Data200_XX000.
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Příloha D

Použité softwarové vybavení

Obsah
D.1. Použité softwarové vybavení v části 1 .......................................................................................... 96
D.2. Použité softwarové vybavení v části 2 .......................................................................................... 96
D.3. Použité softwarové vybavení v části 3 .......................................................................................... 97

Seznam představuje přehled nejdůležitějšího programového vybavení a jejich verzí použitého během
práce:

D.1. Použité softwarové vybavení v části 1
• ArcInfo Desktop1 9.2, Build 1420; Copyright © 1999-2006 ESRI Inc.;
• ArcSDE Personal Server2 version 9.00.3068.00; Copyright © ESRI Inc.;
• Microsoft SQL Server 2005 Express Edition3 version 9.2.3042.00; © 2005 Microsoft Corporation;
• Microsoft SQL Server Management Studio Express4 version 9.00.3042.00;
• DbVisualizer Personal5 6.0.10, Build 1303; © Onseven Software AB;
• ExamDiff Pro6, Version 4.0, Build 4.0.2.11; © PrestoSoft LLC.
• Microsoft Office Access 20077; © 2006 Microsoft Corporation;
• XML diff, version 1.0, Copyright © 2007 Martin Satke;
• Oracle SQL Developer8, version 1.2.1; Copyright © 2005, 2007 Oracle;
• Foxit Reader, IrfanView, XMLmind XML Editor Personal Edition 3.8.1...

D.2. Použité softwarové vybavení v části 2
• Python9 2.4.4; Copyright © 2001-2006 Python Software Foundation.;
• ArcCatalog10 9.2; Copyright © 1999-2006 ESRI Inc.;
• ArcGIS Diagrammer11 Vesion 1.0.3111.23175; Copyright © 2008 ESRI Inc.;
• IDE Eclipse SDK12 3.3 (Europa); Copyright © 2000-2008 Copyright Eclipse contributors and others;
• PyDev13 1.3.18; Copyright © 2008-2009 APTANA, Inc., Eclipse Open Source plugin;

1 http://www.esri.com/software/arcgis/arcinfo/index.html
2What is ArcSDE? [http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?topicname=what_is_arcsde?]
3 http://www.microsoft.com/Sqlserver/2005/en/us/express.aspx
4 http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796&displaylang=en
5 http://www.dbvis.com/products/dbvis/
6 http://www.prestosoft.com/edp_examdiffpro.asp
7 http://office.microsoft.com/en-gb/access/default.aspx
8 http://www.oracle.com/technology/products/database/sql_developer/index.html
9 http://python.org/download/
10 http://www.esri.com/software/arcgis/
11 http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15166
12 http://www.eclipse.org/downloads/
13 http://pydev.sourceforge.net/
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• XMLmind XML Editor14 Personal Edition 3.8.1; Copyright © 2000-2008 Pixware SARL;
• XMLmind XSL-FO Converter15 Personal Edition v4.2p1; Copyright © 2008 Pixware SARL;
• xsltproc16 compiled against libxml 20630, libxslt 10122 and libexslt 813;
• XEP17 4.9 build 20070312; Copyright © 1999-2004 RenderX Corporation;
• PSpad18 4.5.3; Copyright © 2001-2009 Jan Fiala, Freeware;
• Bouml19 release 4.12.1; Freeware; Bruno Pages.

D.3. Použité softwarové vybavení v části 3
• ArcInfo Desktop20 9.3 Service Pack 1, Build 1850, Copyright © 1999-2008 ESRI Inc.;
• ArcSDE21 9.2 for Oracle10g Build 108; Copyright © ESRI Inc.;
• ArcMapbook22 / Mapbook for ArcMap 9.3, Release 2009 February 11; Copyright © 2006 ESRI;
• Oracle Database 10g Express Edition23 Release 10.2.0.1.0; Copyright © 1999, 2006, Oracle;
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Příloha E

CD
Na přiloženém CD jsou uložené všechny výše jmenované přílohy včetně textu této práce.

Obrázek E.1. Adresářová struktura přiloženého CD

Struktura zachycuje pouze výběr výstupů diplomové práce.
Kompletní výpis adrsářové struktury je obsahem souboru Pejsa__Databazova_kartografie__DP___DirList.txt1.

(V případě nečitelnosti použijte přiblížení (PDF) nebo následujte odkaz2)

1 ../../Pejsa__Databazova_kartografie__DP___DirList.txt
2 ../../Pejsa__Databazova_kartografie__DP___DirList.png

98

../../Pejsa__Databazova_kartografie__DP___DirList.txt
../../Pejsa__Databazova_kartografie__DP___DirList.png
../../Pejsa__Databazova_kartografie__DP___DirList.txt
../../Pejsa__Databazova_kartografie__DP___DirList.png


Použité zdroje

Společné zdroje
[1] ESRI. ArcGIS Desktop Help 9.2 [online]. 1999-2006 , March 28, 2008 [cit. 2008-10-28]. Dostupný

z WWW: <http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=welcome>.
[2] ESRI. ArcGIS Desktop Help 9.3 [online]. 1999-2008 , March 15, 2007 [cit. 2008-10-28]. Dostupný

z WWW: <http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=welcome>.
[3] GIS Dictionary [online]. ESRI, c1995-2007 , Oct 31, 2006 [cit. 2007-05-18]. Dostupný z WWW:

<http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.gisDictionary.gateway>.
[4] ARCDATA PRAHA. Soubory pro lokalizaci [online]. 2007-2008 [cit. 2009-06-05]. Dostupný z

WWW: <http://www.arcdata.cz/podpora/download/kategorie/?contentId=76691>.
[5] PEJŠA, Jiří. Úvodní studie do problematiky EuroRegionalMap ČR : Vývoj technologie tvorby map

1:200 000 z dat EuroRegionalMap. Plzeň, 2007. 89 s. Vedoucí bakalářské práce Doc. Ing. Václav
Čada, CSc. Dostupný z WWW: <http://www.gis.zcu.cz/studium/dp/2007/Pejsa__Uvodni_stu-
die_do_problematiky_EuroRegionalMap_CR__BP.pdf>.

[6] Wikipedia: The Free Encyclopedia: Geodatabase [online]. c2009 [citováno 5. 03. 2009]. Dostupný
z WWW: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geodatabase&oldid=273364740>.

[7] VÚGTK. TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRUNEMOVITOSTÍ [online].
2005-2008 [cit. 2008-08-20]. Dostupný z WWW: <http://www.vugtk.cz/slovnik>.

[8] Zákon č.359/1992 Sb. ze dne 1.ledna 1993 o zeměměřických a katastrálních orgánech. Dostupný z
WWW: <http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-359PDF>.

[9] ŠÍMA, Petr. Křovákovo zobrazení : Systém WGS-1984 [online]. 2001-2007 , 05.01.2007 [cit. 2009-
06-05]. Dostupný z WWW: <http://krovak.webpark.cz/triangulace/wgs84.htm>.

[10] AUGATH, Wolfgang, IHDE, Johannes. Definice a realizace výškových referenčních systémů : Ev-
ropské řešení EVRS-EVRF 2000 [online]. 2002 , 7.11.2002 [cit. 2009-06-05]. Dostupný z WWW:
<http://www.vugtk.cz/nzk/c4-02/augath.htm>.

Zdroje části 1
[11] MANTEL, Daniela, LIPECK, Udo .MATCHING CARTOGRAPHIC OBJECTS IN SPATIAL DATA-

BASES . In XXth ISPRS Congress . [s.l.] : [s.n.], 2004. Vol. XXXV, part B4. s. 172-176. Dostupný
z WWW: <http://www.isprs.org/istanbul2004/comm4/comm4.htm>. ISSN 1682-1750.

[12] BUCKLEY, Aileen, HARDY, Paul. Cartographic Software Capabilities and Data Requirements :
Current Status and a Look toward the Future. ACSM CAGIS. 2006, vol. 34, no. 2 [cit. 2008-08-
20], s. 155-157. Dostupný z WWW: <http://www.pghardy.net/paul/papers/>.

[13] Wikipedia : MapInfo Professional [online]. 15 August 2008 [cit. 2008-08-20]. Dostupný z WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/MapInfo_Professional>.

[14] STAR-APIC : Cartographic publishing software [online]. [2008] [cit. 2008-08-20]. Dostupný z
WWW: <http://www.star-apic.co.uk/products.html>.

[15] NEUFFER, Dieter, et al.Database Driven Cartography – The ‘swisstopo’ Example . Vienna : [s.n.],
2006. Dostupný z WWW: <http://www.pghardy.net/paul/papers/>. s. 11.

[16] Úvod do geografických informačních systémů (GIS) [online]. 2007 [cit. 2008-08-20]. Dostupný z
WWW: <http://www.gis.zcu.cz/studium/ugi/elearning/index1.htm>.

[17] PEJŠA, Jiří, HRÁDKOVÁ, Monika. Databázová kartografie. [s.l.], 2008. 48 s. Západočeská univer-
zita v Plzni. Vedoucí seminární práce Ing. Karel Jedlička. Dostupný z WWW:
<http://gis.zcu.cz/studium/pdb/referaty/2007/Pejsa_Hradkova_DatabazovaKartografie/html/>.

99

http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=welcome
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=welcome
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.gisDictionary.gateway
http://www.arcdata.cz/podpora/download/kategorie/?contentId=76691
http://www.gis.zcu.cz/studium/dp/2007/Pejsa__Uvodni_studie_do_problematiky_EuroRegionalMap_CR__BP.pdf
http://www.gis.zcu.cz/studium/dp/2007/Pejsa__Uvodni_studie_do_problematiky_EuroRegionalMap_CR__BP.pdf
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Geodatabase&oldid=273364740
http://www.vugtk.cz/slovnik
http://www.cuzk.cz/GenerujSoubor.ashx?NAZEV=10-359PDF
http://krovak.webpark.cz/triangulace/wgs84.htm
http://www.vugtk.cz/nzk/c4-02/augath.htm
http://www.isprs.org/istanbul2004/comm4/comm4.htm
http://www.pghardy.net/paul/papers/
http://en.wikipedia.org/wiki/MapInfo_Professional
http://www.star-apic.co.uk/products.html
http://www.pghardy.net/paul/papers/
http://www.gis.zcu.cz/studium/ugi/elearning/index1.htm
http://gis.zcu.cz/studium/pdb/referaty/2007/Pejsa_Hradkova_DatabazovaKartografie/html/


[18] ArcUser : Enhanced Cartography and Geodatabase Improvements at 9.2. ESRI. vol. 1998, no. Ja-
nuary–March. Dostupný z WWW: <http://www.esri.com/library/reprints/pdfs/arcuser-cartogra-
phy.pdf>.

[19] ESRI. Representations Tutorial. [s.l.] : [s.n.], 2006. 41 s. Dostupný z WWW: <http://web-
help.esri.com/arcgisdesktop/9.2/pdf/Representations_Tutorial.pdf>.

[20] KOVAŘÍK, Jaroslav, DVOŘÁK, Karel. Kartografie. Praha : SNTL, 1964. ??? s. Str.20.
[21] SALIŠČEV, K.A. Kartověděnie. Moskva : IMU, 1976. ??? s.
[22] JEDLINSKÝ, Jan. Způsoby uložení prostorových dat v databázi pro účely pozemkového datového

modelu. Plzeň, 2006. 80 s. Západočeská univerzita v Plzni. Vedoucí diplomové práce Ing. Karel
Jedlička. Dostupný z WWW: <http://www.gis.zcu.cz/studium/dp/2006/Jedlinsky__Zpusoby_ulo-
zeni_prostorovych_dat_v_databazi_pro_ucely_pozemkoveho_datoveho_modelu__DP.pdf>.

[23] VOKOUNOVÁ, Lucie. Návrh struktury datového modelu pro správu elektrických distribučních sítí
ZČE v GIS analýzou mezinárodního datového modelu ArcFM. Plzeň, 2003. 152 s. Západočeská
univerzita v Plzni. Diplomová práce. Dostupný z WWW: <http://www.gis.zcu.cz/studi-
um/dp/2003/Vokounova__Navrh_struktury_datoveho_modelu_pro_spravu_elektrickych_distri-
bucnich_siti_ZCE_v_GIS_analyzou_mezinarodniho_datoveho_modelu_ArcFM__DP.pdf>.

[24] ESRI. ArcSDE© 9.2 Developer Help [online]. 1995-2008 [cit. 2008-08-20]. Dostupný z WWW:
<http://edndoc.esri.com/arcsde/9.2/welcome.htm>.

[25] ESRI. ArcSDE© 9.3 Developer Help [online]. 1995-2008 [cit. 2008-08-20]. Dostupný z WWW:
<http://edndoc.esri.com/arcsde/9.3/welcome.htm>.

[26] ESRI. ArcSDE 9.1 Developer Help [online]. 2005 [cit. 2008-08-20]. Dostupný z WWW:
<http://edndoc.esri.com/arcsde/9.1/>.

Zdroje části 2
[27] EuroGeographics. EuroRegionalMap: Specification and Data Catalogue. [s.l.] : [s.n.], 2008. 146 s.

Verze 4.2. Datum poslední revize 28.5.2008.
[28] EuroGeographics. EuroRegionalMap: Technical Producer Guide. [s.l.] : [s.n.], 2008. 119 s. Verze

3.0. Datum poslední revize 10.7.2008.
[29] EuroGeographics. Readme ERM Template Geodatabase. [s.l.] : [s.2n.], 2005. 9 s. Verze 1.4. Datum

poslední revize 16.4.2007.
[30] EuroGeographics. EuroRegionalMap: User Guide. [s.l.] : [s.n.], [2007?]. 19 s. Refers to ERM 2.0,

released at May 2007. Dostupný z WWW: <http://www.eurogeographics.org/eng/documents.zip>.
[31] EuroGeographics.Projects: EuroRegionalMap [online]. c2003 [cit. 2009-03-06]. Dostupný z WWW:

<http://www.eurogeographics.org/eng/03_projects_euroregionalmap.asp>.
[32] EuroGeographics. Products and services: EuroRegionalMap [online]. c2003 [cit. 2009-03-06].

Dostupný z WWW: <http://www.eurogeographics.org/eng/04_products_regionalmap_prices.asp>.
[33] EuroGeographics. Products and services: EuroRegionalMap: Samples [online]. c2003 [cit. 2009-

03-06]. Dostupný z WWW: <http://www.eurogeographics.org/eng/04_products_regionalmap_sam-
ples.asp>.

[34] EuroGeographics. EuroRegionalMap consolidation phase : Management plan: work description.
[s.l.] : [s.n.], 2008. 36 s. Verze 1.0. Datum poslední revize 19.8.2008.

[35] EuroGeographics. EuroRegionalMap: Final Report 2003. [s.l.] : [s.n.], 2003. 45 s. Verze 1.0. Datum
poslední revize 10.3.2004. Dostupný z WWW: <http://www.eurogeographics.org/eng/docu-
ments/D18_Y2PublicRep_v10_000.zip>.

[36] HOPFSTOCK, Anja, et al. EuroRegionalMap and EuroGlobalMap . In Proceedings of the 27th
Annual ESRI International User Conference. [s.l.] : [s.n.], 2007. s. 26. San Diego, June 18–22,
2007. Dostupný z WWW: <http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc07/papers/abs-
tracts/a1681.html>.

100

Literatura

http://www.esri.com/library/reprints/pdfs/arcuser-cartography.pdf
http://www.esri.com/library/reprints/pdfs/arcuser-cartography.pdf
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/pdf/Representations_Tutorial.pdf
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.2/pdf/Representations_Tutorial.pdf
http://www.gis.zcu.cz/studium/dp/2006/Jedlinsky__Zpusoby_ulozeni_prostorovych_dat_v_databazi_pro_ucely_pozemkoveho_datoveho_modelu__DP.pdf
http://www.gis.zcu.cz/studium/dp/2006/Jedlinsky__Zpusoby_ulozeni_prostorovych_dat_v_databazi_pro_ucely_pozemkoveho_datoveho_modelu__DP.pdf
http://www.gis.zcu.cz/studium/dp/2003/Vokounova__Navrh_struktury_datoveho_modelu_pro_spravu_elektrickych_distribucnich_siti_ZCE_v_GIS_analyzou_mezinarodniho_datoveho_modelu_ArcFM__DP.pdf
http://www.gis.zcu.cz/studium/dp/2003/Vokounova__Navrh_struktury_datoveho_modelu_pro_spravu_elektrickych_distribucnich_siti_ZCE_v_GIS_analyzou_mezinarodniho_datoveho_modelu_ArcFM__DP.pdf
http://www.gis.zcu.cz/studium/dp/2003/Vokounova__Navrh_struktury_datoveho_modelu_pro_spravu_elektrickych_distribucnich_siti_ZCE_v_GIS_analyzou_mezinarodniho_datoveho_modelu_ArcFM__DP.pdf
http://edndoc.esri.com/arcsde/9.2/welcome.htm
http://edndoc.esri.com/arcsde/9.3/welcome.htm
http://edndoc.esri.com/arcsde/9.1/
http://www.eurogeographics.org/eng/documents.zip
http://www.eurogeographics.org/eng/03_projects_euroregionalmap.asp
http://www.eurogeographics.org/eng/04_products_regionalmap_prices.asp
http://www.eurogeographics.org/eng/04_products_regionalmap_samples.asp
http://www.eurogeographics.org/eng/04_products_regionalmap_samples.asp
http://www.eurogeographics.org/eng/documents/D18_Y2PublicRep_v10_000.zip
http://www.eurogeographics.org/eng/documents/D18_Y2PublicRep_v10_000.zip
http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc07/papers/abstracts/a1681.html
http://proceedings.esri.com/library/userconf/proc07/papers/abstracts/a1681.html


[37] ARCDATA PRAHA. Správné použití transformačních rovnic [online]. 1992-2006 , 7. 12. 2007 [cit.
2009-04-28]. Dostupný z WWW: <http://old.arcdata.cz/support/support_tipy/spravne-pouziti-
transformacnich-rovnic>.

[38] ARCDATA PRAHA. Transformace v ArcGIS [online]. 1992-2006 , 7. 12. 2007 [cit. 2009-06-05].
Dostupný z WWW: <http://old.arcdata.cz/support/support_tipy/support_tipy_ag0>.

[39] URNER, Michal, ZENKL, Vladimír. Transformace souřadnic v ArcGIS. ARCREVUE. 2002, č. 1,
s. 15-16. Dostupný z WWW: <http://old.arcdata.cz/download/arcrevue/01_2002.pdf>.

[40] Seznam objektů a atributů Data200. Sedlčany : Zeměměřický úřad, c2007. 40 s. Pracovní dokument
Zeměměřického úřadu. Stav k 17.3.2009..

[41]Katalogmapových značek map ČR 1:200 000 : vyhotovených digitální metodou na podkladěData200.
Sedlčany : Zeměměřický úřad, c2007. 15 s. Pracovní dokument Zeměměřického úřadu. Stav k
10.12.2007..

[42] Zeměměřický úřad. Seznam objektů a atributů Data200. [s.l.] : [s.n.], 2009. 31 s. Pracovní dokument
Zeměměřického úřadu. Datum poslední revize 24.2.2009.

[43] citovat specifikaci Data200.
[44] JEDLIČKA, Karel . Konvence v pojmenovávání geodatabáze.ARCREVUE. 2005, č. 1, s. 2. Dostupný

z WWW: <http://download.arcdata.cz/ArcRevue/2005/1/21-konvence-pojmenovani-geodb.pdf>.
[45] PEJŠA, Jiří. Automatizované generováníEuroRegionalMap z Data200. 2009. 59 s. Seminární práce

z předmětu Algoritmy prostorových analýz. Dostupný z WWW: <http://gis.zcu.cz/studium/apa/re-
feraty/2007/Pejsa_ERMFromData200/html/>.

[46] PAMMER , Andreas , et al. EuroRegionalMap : How to succeed in overcoming national borders.
[s.l.] : [s.n.], [2009?]. 19 s.

[47] Sparx Systems. UML Tutorial [online]. c2000-2009 [cit. 2009-03-06]. Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com/uml-tutorial.html>.

[48] MILLER, Randy. Practical UML : A Hands-On Introduction for Developers [online]. 2003 , Fri,
Dec 1, 2003 [cit. 2009-03-06]. Dostupný z WWW: <http://edn.embarcadero.com/article/31863>.

[49] United Nations, Department of Public Information, Cartographic Section. Geographic Names. [s.l.]
: [s.n.], [2000?]. 5 s. Last update 07/09/00 12:35 PM. Dostupný z WWW:
<http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/geoinfo/geoname.pdf>.

[50] Defence Geospatial Information Working Group. The Digital Geographic Information Exchange
Standard (DIGEST) [online]. [2001] [cit. 2009-03-06]. Dostupný z WWW: <htt-
ps://www.dgiwg.org/dgiwg/htm/documents/historical_documents.htm>..

[51] Python Software Foundation.Python 2.4.4 Documentation [online]. 2006 [cit. 2009-03-06]. Dostupný
z WWW: <http://www.python.org/doc/2.4.4/download/>.

[52] Wikipedia: The Free Encyclopedia: Unified Modeling Language [online]. c2009 [citováno 5. 03.
2009]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Unified_Modeling_Lan-
guage&oldid=275166516>.

[53] Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Unified Modeling Language [online]. c2009 [citováno 5. 03.
2009]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Unified_Modeling_Lan-
guage&oldid=3605882>.

[54]Wikipedia: The Free Encyclopedia: Digital Geographic Exchange Standard [online]. c2009 [citováno
5. 03. 2009]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Geogra-
phic_Exchange_Standard&oldid=260714992>.

[55] Wikipedia: The Free Encyclopedia: European Free Trade Association [online]. c2009 [citováno 5.
03. 2009]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Free_Tra-
de_Association&oldid=275240370>.

101

Literatura

http://old.arcdata.cz/support/support_tipy/spravne-pouziti-transformacnich-rovnic
http://old.arcdata.cz/support/support_tipy/spravne-pouziti-transformacnich-rovnic
http://old.arcdata.cz/support/support_tipy/support_tipy_ag0
http://old.arcdata.cz/download/arcrevue/01_2002.pdf
http://download.arcdata.cz/ArcRevue/2005/1/21-konvence-pojmenovani-geodb.pdf
http://gis.zcu.cz/studium/apa/referaty/2007/Pejsa_ERMFromData200/html/
http://gis.zcu.cz/studium/apa/referaty/2007/Pejsa_ERMFromData200/html/
http://www.sparxsystems.com/uml-tutorial.html
http://edn.embarcadero.com/article/31863
http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/geoinfo/geoname.pdf
https://www.dgiwg.org/dgiwg/htm/documents/historical_documents.htm
https://www.dgiwg.org/dgiwg/htm/documents/historical_documents.htm
http://www.python.org/doc/2.4.4/download/
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Unified_Modeling_Language&oldid=275166516
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Unified_Modeling_Language&oldid=275166516
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Unified_Modeling_Language&oldid=3605882
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Unified_Modeling_Language&oldid=3605882
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Geographic_Exchange_Standard&oldid=260714992
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_Geographic_Exchange_Standard&oldid=260714992
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Free_Trade_Association&oldid=275240370
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Free_Trade_Association&oldid=275240370


Definice pojmů

A
Annotation Class

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.
ArcGIS

Viz Environmental Systems Research Institute.
Attribute

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.
Attribute Field

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

B
Bundesamt für Eich und Vermessungswesen1 (BEV)

Národní mapová služba Rakouska.

C
Cartographic Representation (CR)

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

Č
Český úřad zeměměřický a katastrální2 (ČÚZK)

„Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální, jako ústřední správní úřad zeměměřictví a katastru
nemovitostí České republiky se sídlem v Praze.“ [8]

D
Data200

Je vektorová topografická databáze svým obsahem a přesností odpovídající topografickými mapám
1 : 200 000. Data pokrývají celé území České republiky. Více informací lze nalézt v kapitole 7 –
„Data200“ nebo v příloze A.1.1 – „Data200: Specifikace a katalog dat“.

Digitální kartografický model
Definice uvedena v úvodu kapitoly 3.3 – „Kartografické datové modely nad (GIS) databází“.

Digitální model území 2003 (DMÚ200)
Je vektorová databáze svým obsahem odpovídající současným topografickými mapám 1:200 000.

Domain
Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

The Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST)
Je Standardization Agreement 7074 pracovní skupinyDigital Geographic InformationWorking Group
(DGIWG) organizaceNATO. DIGEST zajišťuje interoperabilitu při výměně geografických informací
mezi různými (vojenskými) geografickými informačními systémy. Po revizi 2.1 vydané v září 2000,

1 http://www.bev.gv.at/
2 http://www.cuzk.cz/
3 http://pcj331p.vsb.cz/midas/scripts/Vypis.php?KB_Code=win1250&PF=DS&ID_System=guest&Vmod=All&ID=62
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přerušila skupina DGIWG práci na tomto standardu a v současnosti se zaměřuje na začlenění vlastních
standardů v ISO/TC 211. [50], [54]

E
Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS

Pro termíny používané ve spojitosti s programovým vybavením ArcGIS jsem používal následující
ekvivalenty:

Tabulka 9. Tabulka ekvivalentních pojmů z ArcGIS

Význam, poznámkyČeský ekvivalentPoužívaný
akronym

Původní název v Arc-
GIS

Nástroj programu ArcGIS pro kartografy, který oproti
standardní symbologii umožňuje větší možnosti při vizu-

Kartografická reprezenta-
ce

CRCartographic Represen-
tationsa

alizaci dat. Kartografickou reprezentaci (CR) může (ale
nemusí) mít vytvořenu kartografickou reprezentaci.

Více informací lze nalézt v kapitole 3.4 – „ESRI ře-
šení: Kartografické reprezentace“.
Každá CR prvkové třídy je souborem reprezentačních
pravidel (RR)c. RR představuje definici vizualizace,
která je aplikována na prvek, který má toto RR přiřazeno.

Pravidlo kartografické
reprezentace

RRRepresentation Ruleb

V textu spíše používám termín (reprezentační) pravi-
dlo.

Více informací lze nalézt v kapitole 3.4 – „ESRI ře-
šení: Kartografické reprezentace“.
Každému RR je možné udělit tři typy výjimek pro při-
způsobení vizualizace specifickými požadavkům: výjim-

VýjimkaRROverride

ku z vlastnosti, výjimku z geomtetrie a volnou reprezen-
taci.
- - -Datová sadaFDFeature dataset
Kolekce entit (prvků) stejného geometrického typu,
atributů a souřadnicového systému [3].

Prvková třídaFCFeature class

S jistou mírou zjednodušení je v textu tento pojem
často nahrazován termínem vrstva.
- - -Logická datová sada- - -Logical Dataset
- - -Tabulka- - -Table
- - -Relační třída- - -Relationship Class
- - -Anotační třída- - -Annotation Class
- - -Topologie- - -Topology
- - -Doména- - -Domain
- - -Subtyp- - -Subtype
V textu volně nahrazuji termínem „atributový sloupec“.Atributové pole- - -Attribute Field
V textu často nahrazuji významově jednoznačným termí-
nem „atributová hodnota“.

Atribut- - -Attribute

Textový řetězec, který objektům vstupní prvkové třídy
(FC) přiřazuje odpovídající objekty výstupní prvkové
třídy.

Mapování polí- - -Field Map

- - -Zpracování prostorových
dat

- - -Geoprocessing

- - -Toolbox- - -Toolbox
- - -Sada nástrojů- - -Tolset
- - -Nástroj- - -Tool
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Význam, poznámkyČeský ekvivalentPoužívaný
akronym

Původní název v Arc-
GIS

Je soubor několika vrstev statických obrázků v různých
měřítkách generovaných zpravidla na podkladě vektoro-

Vyrovnávací paměť ma-
pového serveru

- - -Map Server Cached

vých dat. Tato rastrová reprezentace dat je uložena na
mapovém serveru a publikována pomocí mapové služby.
„Pracovní oblast“ (gedoatabázi, datovou sadu, prvkovou
třídu atd.) je možné exportovat do (respektive importovat

XML dokument pracovní
oblasti

- - -XMLWorkspace Docu-
mente

z) XML souboru, který může obsahovat buď pouze
strukturu (schema) nebo strukturu a data.

a[2]: Cartographic representations
[http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=191&pid=185&topicname=Cartographic_representations]
b[2]: Working with representation rules
[http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=394&pid=388&topicname=Working_with_representation_rules]
cKaždá CR musí obsahovat minimálně jedno RR.
d[2]: Generate Map Server Cache
[http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?tocVisable=1&ID=-1&TopicName=generate%20map%20server%20cache%20(server)]
e[2]: Importing feature datasets, classes, and tables from an XML workspace document
[http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?id=2475&pid=2470&topicname=Importing_feature_datasets,_classes,_and_tables_from_an_XML_workspace_document]

Čerpáno zejména z [4] a [44].
Environmental Systems Research Institute4 (ESRI)

Přední světový producent technologií geografických informačních systémů (GIS). Mezi nejznámější
produkty patříArcGIS - integrovaná kolekce GIS softwaru pro vytváření geografických informačních
systémů.
Viz též Geografický informační systém.

EuroBoundaryMap7 (EBM)
Vektorová databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí dříve známá pod názvem Se-
amless Administrative Boundaries Europe (SABE).

EuroGeographics5 (EG)
Sdružení evropských zeměměřických služeb vytvářejících Evropskou infrastrukturu prostorových
dat (ESDI).

European National Mapping and Cadastral Agencies (NMCA)
Evropské národní mapovací a katastrální služby.

European Vertical Reference System (EVRS)
Evropský výškový referenční systém doporučený pro výšková data Evropské komisi roku 1999. Je
definován jako světový výškový systém a realizován jako kontinentální rámec. [10]

EuroRegionalMap6 (ERM)
Celoevropská vektorová topografická databáze na úrovni podrobnosti map v měřítku 1 : 250 000.
Více informací lze nalézt v kapitole 3 ‒ „EuroRegionalMap“ v práci [5].

F
Feature class (FC)

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.
Feature dataset (FD)

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

4 http://en.wikipedia.org/wiki/ESRI
7 http://www.eurogeographics.org.poweredbyproctors.co.uk/products-and-services/euroboundarymap
5 http://www.eurogeographics.org
6 http://www.eurogeographics.org/products-and-services/euroregionalmap
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Field Map
Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

G
Geografický informační systém (GIS)

Funkční celek vytvořený integrací technických a programových prostředků, dat, pracovních postupů,
obsluhy, uživatelů a organizačního kontextu, zaměřený na sběr, ukládání, správu, analýzu, syntézu
a prezentaci prostorových dat pro potřeby popisu, analýzy, modelování a simulace okolního světa s
cílem získat nové informace potřebné pro racionální správu a využívání tohoto světa. [7]

Geoprocessing
Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

Global Positioning System (GPS)
Globální systém určování polohy. [7]

Graphical User Interface (GUI)
Grafické uživatelské rozhraní.

K
Kartografický model

Viz Digitální kartografický model.

L
Logical Dataset

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

M
Map Server Cache

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.
Mapa krajů ČR 1 : 200 0009 (MK200)

Mapa krajů ČR 1 : 200 000 je mapou v souboru státního mapového díla nazývanéhoMapy územních
celků, jejíž historie začíná před rokem 1959. Více informací lze nalézt v kapitole 4 – „Mapa krajů
ČR 1 : 200 000“ v práci [5].

Mapa správního rozdělení ČR 1:200 0008 (MSR200)
Přehledová mapa v měřítku 1:200 000, která poskytuje informace o územně správním členění České
republiky na kraje a okresy. Dále obsahuje hranice katastrálních území a názvy všech obcí a jejich
částí.

Modular GIS Environment (MGE)
Produkty firmy Intergraph, pro automatizaci, správu, analýzy a prezentaci geodat. Vývoj tohoto
produktu byl již zastaven.

Produkční linka Zeměměřického úřadu pro tvorbu map středních měřítek, která bude v brzké
době nahrazena novým řešením, je postavena právě na tomto produktu.
Viz též Zeměměřický úřad.

Multi-resolution databáze (M-R)
Je řešením (polo)automatizované aktualizace subdatabází různých úrovní podrobnosti odvozovaných
na podkladě jediné aktualizované „master“ databáze.

9 http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10480&AKCE=DOC:30-ZU_msr
8 http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10480&AKCE=DOC:30-ZU_msr
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Více informací lze nalézt v kapitole 2 – „Multi-resolution databáze“ nebo přímo ve zdrojovém
článku [11].

N
National Mapping Agency (NMA)

Národní mapovací služba.
Viz též NMCA.

O
Open Geospatial Consorcium10 (OGC)

Mezinárodní nezisková standardizační organizace, která vede vývoj standardů pro geoprostorová
data.

Override
Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

R
Rastrová Základní mapa ČR 1 : 50 00011 (RZM50)

Rastrová mapa Státního mapového díla ČR12 v měřítku 1:50 000.
Relationship Class

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.
Representation Rule (RR)

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

S
Silniční databanka Ostrava15 (SDB)

Odbor silniční databanky (dále jen SDB) se sídlem v Ostravě je samostatným specializovaným pra-
covištěm ŘSD ČR, v jehož struktuře spadá pod úsek informatiky. Ve třech odděleních (sběr dat,
správa dat a programová projekce) pracují tři desítky zaměstnanců.

Souřadnicový systém13 Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
„Závazný geodetický referenční systém na celém území státu (ČR), definovaný Besselovým elipsoidem,
Křovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze a souborem souřadnic bodů z
vyrovnání trigonometrických sítí.“ [7]

Subtype
Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

Světový geodetický referenční systém 198414 (WGS84)
Globální geocentrický geodetický referenční systém, pevně spojený se zemským tělesem (tj. terest-
rický systém - CTRS) s počátkem v těžišti země. Kladnou osu X tvoří průsečnice referenčního poled-
níku WGS84 a roviny rovníku vztaženého ke konvenčnímu terestrickému pólu (Conventional
Terrestrial Pole - CTP); referenční poledník je nultý poledník definovaný Bureau International de
I'Heure (BIH); osa Z směřuje k CTP definovanému BIH na základě souřadnic stanic definujících
systém BIH; osa Y doplňuje systém na pravotočivý pravoúhlý - kladný směr osy je 90° východně
vzhledem k ose X. [9]

10 http://www.ogceurope.org/
11 http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10479&AKCE=DOC:30-ZU_DM_ZM50
12 http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10480&AKCE=DOC:30-ZU_SMD
15 http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Silnicni-databanka-Ostrava
13lépe pouze "Systém..."
14World Geodetic System 1984
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T
Table

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.
Tolset

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.
Tool

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.
Toolbox

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.
Topology

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

U
Unified Modeling Language16 (UML)

Jednotný jazyk pro modelování (dle [7]).
Jazyk v softwarovém inženýrství používaný pro vizualizaci, specifikaci, navrhování a dokumen-

taci programových systémů [53].

V
Vektorová Základní mapa 1 : 50 000 (VZM50)

Základní mapa ČR 1:50 000 ve vektorové podobě.
Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv)

Závazný17 geodetický referenční systém na celém území státu, definovaný výchozím výškovým bodem,
kterým je nula stupnice mořského vodočtu v Kronštadtu a souborem normálních výšek z mezinárod-
ního vyrovnání nivelačních sítí. [7]

W
Webová mapová služba18 (WMS)

„Specifikace OpenGIS, která normalizuje způsob, jakým klienti webu požadují mapy z instance této
služby pomocí pojmenovaných vrstev a stanovují takové parametry, jako je rozměr vrácené mapy a
prostorový referenční systém, který se má použít při vytvoření reálného obrazu (rendrování) mapy.“
[7]
Viz též Open Geospatial Consorcium.

X
XML Workspace Document

Viz Ekvivalenty a definice termínů z ArcGIS.

Z
Základní báze geografických dat19 (ZABAGED®)

Digitální topologickovektorový topografický model území České republiky, odvozený z mapového
obrazu Základní mapy ČR 1 : 10 000 (ZM10) v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému

16 http://www.uml.org/
17výškový
18Web Map Service
19 http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10481&AKCE=DOC:30-ZU_ZABAGED
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baltském – po vyrovnání [7]. ZABAGED® obsahuje polohopis tvořený 106 typy geografických ob-
jektů a výškopis reprezentovaný prostorovým souborem vrstevnic.
Viz též JTSK.

Základní mapa ČR 1 : 200 000 20 (ZM200)
Základní mapa ČR 1 : 200 000 je mapou nejmenšího měřítka v souboru státního mapového díla na-
zývaného Základní mapy středních měřítek, která je vydávána od roku 1970. Více informací lze nalézt
v kapitole 5 – „Základní mapa ČR 1 : 200 000“ v práci [5].

Zeměměřický úřad21 (ZÚ)
Je organizační podsložka Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. ZÚ se dělí na odbory zabý-
vající se úzce specifikovanými činnostmi. Vytvářením ERM státních map středních měřítek je pověřen
Odbor kartografie a polygrafie, konkrétně jeho detašované pracoviště v Sedlčanech.
Viz též Český úřad zeměměřický a katastrální.

20 http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10480&AKCE=DOC:30-ZU_zmsm
21 http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&Akce=GEN:UVOD
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