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Anotace 

Tato práce se zabývá návrhem, vývojem a implementací informačního systému 

geologických sbírek pro Geologický pavilon prof. F. Pošepného. V první části je 

popsán Geologický pavilon obecně a seznámení s jeho působením. Dále tato 

práce řeší analýzu a návrh informačního systému, který využívá již existující 

relační databázi. Na návrh navazuje popis vybraných technologií a jejich role 

v celém systému a dále pak konfigurace databázového i aplikačního serveru.  

V rámci této práce je zpracovaná desktopová aplikace pro správu databáze 

napsaná v jazyce C#, pracující se SŘBD PostgreSQL a taky webová mapová 

aplikace sloužící pro vyjádření prostorové informace lokalit (nalezišť) a jiných 

objektů. Ty jsou prezentovány zejména mapovým serverem Geoserver pomocí 

standardu WMS a taky skrze formát GeoJSON realizovaném v prostorové, 

databázové extenzi PostGIS a díky programovacího jazyka PHP. 

 

Klíčová slova: C#, PostgreSQL, PostGIS, GeoServer, OpenLayers, GeoExt 



Summary 

This thesis deals with analyse, design and implementation of geoinformation 

system of geogical collections for the museum facility Geologický pavilon prof. F. 

Pošepného. At the beginning is being described the facility in general, its services, 

working and its coverage of work. Further, the thesis continues with the analyses 

and design of geoinformation system using existing relational database. Based on 

the design are being chosen and described relevant and used technologies, 

libraries. After design is being described the implementation and configuration of 

the applicational server. 

Beyond the design geoinformation system was developed. It consists of two 

separated applications using the data stored in PostgreSQL. One of them is 

desktop application written in C# programming language with dedicated to 

administrating the database which includes editing, viewing, querying and listing 

records of geological samples in collections. The second application represents a 

thin web client. It expresses localization of locations (sites) on suitable base map. 

Data are published through standard WMS from Geoserver and also using 

GeoJSON data format created with PostGIS and PHP. 
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Slovník zkratek 

API Application Programming Interface, aplikační programové rozhraní 

DEMUS 

Databázová Evidence Muzejních a Uměleckých Sbírek (program pro 

evidenci exponátů muzejní povahy doporučovaný MK ČR, tvůrce 

Moravské zemské muzeum) 

DFD Data flow diagram, diagram datových toků 

GP geologický pavilon prof. F. Pošepného 

GUI Graphical user interface, grafické uživatelské rozhraní 

IE Internet explorer 

IS Informační systém 

ISGP Informační systém GP 

JSON JavaScript Object Notation, Java skriptový objektový zápis 

MVC Model-view-controller softwarová architektura 

OOP Objektově orientované programování 

OS Operační systém 

QBE Querry by example, dotaz příkladem 

SQL Structured Query Language, strukturovaný dotazovací jazyk 

SRID 
Spatial Reference System Identifier. Identifikátor prostorového 

referenčního systému podle standardu OGC. 

SŘBD Systém řízení báze dat 

UI User interface, uživatelské rozhraní 

VŠB-TU Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

WKB Well-known-binary 



Slovník pojmů 

Exponát - předmět evidence ve sbírkách, zpravidla vzorek nerostné povahy, 

zahrnuje vystavené i nevystavené předměty (tedy i tzv. deponáty) 

Sbírkové číslo (IDC) - číselný identifikátor exponátu, jedinečný v rámci celé 

evidence exponátů, vnitřní identifikátor používaný jako primární identifikátor 

exponátu 

Inventární číslo - znakový identifikátor exponátu, jedinečný v rámci celé evidence 

exponátů, běžně označovaný jako nové číslo exponátu. Čísla, které byla exponátu 

přidělena při jiných inventarizačních akcích, jsou evidována jako jiná čísla s 

označením stará. 

Lokalita - označení místa, ze kterého pochází exponát (např. OKR, důl Paskov, 

sloj 36). Je měřítkově nezávislé, může jít v některých případech o stát či jiné 

administrativní jednotky, regiony, pánve, okrsky, ložiska, doly, naleziště, obce, 

odkryvy apod. Typ lokality je definován při deklaraci nové lokality. 

Lokace - popis místa, kde je exponát umístěn (např. 2. podlaží, skříň 179, sloup) 

Předmět - popis složení, vzhledu exponátů 

Mapové pole - Mapové pole je grafickým prvkem webové aplikace, ve kterém je 

poloha udávána pomocí kartézských souřadnic příslušného okna/pole. 
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1 ÚVOD 

Geologický pavilon prof. F. Pošepného (GP) představuje účelové pracoviště VŠB-

TU Ostrava, spadající organizačně pod Institut geologického inženýrství, jehož 

hlavním úkolem je spravovat rozsáhlý geologický sbírkový fond, vzniklý 

soustavnou a dlouhodobou činností pedagogů a výzkumných pracovníků VŠB, 

pracovníků Ostravsko-karvinských dolů, řady organizací zpravidla hornického či 

geologicko-průzkumného zaměření a konečně i řady osob, které věnovaly svoje 

sběry do tohoto fondu [Horák, 2001, s. 4]. Evidence sbírek GP byla podpořena 

automatizovaným informačním systémem, který se rozvíjel od počátku 

devadesátých let nejdříve v prostředí FoxPro, později zejména v prostředí MS 

Access a Autodesk MapGuide. 

Postupem času řešení zastarávalo a některé části přestaly být funkční (zejména 

mapová část, později i webový klient). Postupně rovněž přicházely další 

požadavky na novou funkcionalitu (např. evidenci fotografií exponátů), posílení a 

rozvinutí webového rozhraní a správy dat skladovaných v databázovém serveru. 

Navíc je potřebné zajistit evidenci i dalších vzorků, které jsou využívány pro 

studijní a výzkumné účely a nejsou v centrální evidenci GP. Zejména jde o vzorky 

petrografické, jejichž nový popis a evidence byl předmětem řešení projektu Fondu 

rozvoje vysokých škol. Řešitelkou byla Ing. Lenka Petrušková, Ph.D. 

Proto bylo potřebné provést zásadní reengineering ISGP, navrhnout a realizovat 

nové řešení. Jeho hlavní část je předmětem této bakalářské práce. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Geologický pavilon Prof. F. Pošepného je součástí moderně budovaného areálu 

VŠB - TU Ostrava. Výstavba pavilonu započala v roce 1984, na podzim roku 1989 

byl pak slavnostně otevřen. V současné době jako jediné muzejní zařízení ve 

vlastnictví vysokých škol v České republice plní funkci pedagogickou a veřejně 

vzdělávací [Adamus B., Duraj M., Kalendová J, 1998].  

V pavilonu jsou soustředěny geologické sbírky VŠB - TU Ostrava. Část z nich je 

vystavena v jednotlivých expozicích a zpřístupněna nejen studentům a 

zaměstnancům VŠB - TU, ale i široké veřejnosti. Historie sbírek, které Geologický 

pavilon vystavuje, sahá do minulého století. Jednotlivé sbírky jsou tematicky 

zaměřeny nebo představují ucelenou historickou kolekci: 

 Sbírka Ostravsko - karvinského revíru 

 Ložiska radioaktivních surovin 

 Ložiska nerostných surovin České a Slovenské republiky 

 Typy nerostných surovin České republiky 

 Genetické typy ložisek nerostných surovin 

 Textury ložiskových výplní 

 Jesenická oblast 

 Sbírka prof. Františka Pošepného 

 Ložiska kaustobiolitů České a Slovenské republiky 

 Ložiska nerostných surovin světa 

 Šperkařsko - dekorační kameny 

 Geofyzikální metody a přístroje 

 Mineralogie 

 Petrografie 

 Zoopaleontologie 

 Fytopaleontologie 

 Historická geologie 

 Regionální geologie Českého masívu 

 Regionální geologie Západních Karpat 
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2.1 EVIDENCE SBÍREK 
Od počátku existence jednotlivých sbírek byl prováděn jejich systematický popis a 

evidence, nejdříve pochopitelně v analogové (papírové) podobě. Jak již bylo 

uvedeno, začátkem devadesátých let se započalo s převodem sbírek do 

elektronické, databázové podoby. Nejdříve byly využívány systémy PARADOX v. 

3.5 a FoxBase. 

Později, koncem devadesátých let, se začal budovat Informační systém 

Geologického pavilonu (ISGP) s novými datovými strukturami, které měly být 

kompatibilní se systémem DEMUS, jenž byl v té době doporučován Ministerstvem 

kultury České republiky pro všechna zařízení muzejního charakteru. Důraz byl 

kladen především na inventarizaci sbírek. Nicméně již tehdy se myslelo do 

budoucna a účel ISGP byl vymezen následovně: 

Účelem ISGP je zajistit evidenci a správu geologických sbírek, poskytovat 

informační podporu při studiu geologie studentům a návštěvníkům GP a rovněž 

poskytovat informační podporu pracovníkům VŠB-TU při jejich pedagogické a 

výzkumné činnosti v oblasti geovědních disciplin [Horák, 2001, s. 4].  

Základním prostředím pro realizaci ISGP byl MS Access. Jeho použití umožňovalo 

jednoduchý přístup k databázi a kontrolovatelné zásahy do ní díky formulářům. 

Součástí řešení byla i synchronizace sběru dat z notebooků do centrální evidence. 

Původní centrální evidenci představovala databáze, která obsahovala několik 

vzájemně propojených background částí a klientů. 

Významná část evidovaných dat má prostorový charakter, což lze využít ke 

zvýšení jejich informační hodnoty. K tomuto účelu se začal budovat webový server 

doplněný mapovým serverem postaveným na komerčním řešení Autodesk 

MapGuide v. 5. 

Kromě výše popisované evidence základních sbírek se začala provádět i 

inventarizace dalších geologických vzorků, které jsou používány pro přímou 

výuku. Zejména se jedná o zkušební sady a o ukázky, které jsou vystaveny 

například v budově J univerzitního kampusu Vysoké školy báňské. U těchto 

exemplářů se z důvodu jednoduchosti začala používat evidence v souborech MS 

Excel. Jeho struktura je následující. 

 Číslování a jiné unikátní značení 

 Souřadnice naleziště 

 Obecnější lokalita se zemí původu a jiným regionálním vymezením 

 Další regionální lokalizování 

 Aktuální umístění vzorku v prostorách VŠB-TU  nebo jinde 

 Názvy původní a nové 
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 Systematické zařazení z pohledu geologie; Dělení na horniny magmatické, 

sedimentární a metamorfované s jejich dalších upřesněním 

 Geologické stáří 

 Makropopis jenž obsahoval i záznamy o provedení výbrusu nebo zhotovení 

forografie 

 Mikropopis 

 

Všechny tyto údaje jsou do tabulky zadávány volným textem a scházejí i číselníky 

pro výběry z hodnot. Náhled na podobu těchto dat ukazuje Obrázek 1.  

 

Obrázek 1, Ukázka evidence v MS Excel 

Pro dokumentaci exempláře, jeho makropopis i mikropopis jsou pořizovány 

fotografie, chemické analýzy a případně jiné rozbory, evidované v samostatných 

souborech. Jedním z požadavků byla i integrace těchto dat do databáze a 

jednotného informačního prostředí.  

 

3 CÍLE A PŘÍNOSY PRÁCE 

Cílem práce je navrhnout a implementovat nové řešení informačního systému pro 

evidenci a práci s geologickými sbírkami na VŠB-TU Ostrava. V zadání práce jsou 

stanoveny následující úkoly: 

1. Seznámit se s dosavadní koncepcí, datovým modelem a provozem 

informačního systému Geologického pavilonu.  

2.  Na základě zadaného datového modelu připravit aplikaci pro evidenci 

geologických exponátů s databází v prostředí PostgreSQL; aplikace musí 

umožňovat přidávání nových exponátů, editaci jejich vlastností a jejich 

vyhledávání podle ID, popisu a umístění 
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3. Připravit mapovou část informačního systému pro prohlížení lokalit 

exponátů 

První úkol vede především ke správnému pojetí a zpracování úkolů následujících, 

neboť pro dobrý návrh je nutné zcela porozumět práci koncových uživatelů a 

dosavadní evidenci. V podstatě je výstupem úkolu jednak popis současného stavu 

[kapitola 2] a dále taky některé části analýzy [kapitola 5.1], která je na porozumění 

GP postavena. Podklady pro tento úkol jsou uvedeny ve zdrojích [kapitola 11]. 

Druhý úkol zakládá novou generaci databáze v požadovaném prostředí s cílem 

integrace evidence a zjednodušení práce. Samotný model vychází z prvotní verze, 

která se skládala ze čtyř vzájemně propojených databází. Dvě databáze sloužily 

na straně klienta a dvě na straně serveru. Jedna dvojice server-klient obsahovala 

podrobnější popis exponátu, zatímco druhá podrobný popis lokalit, geologie apod. 

Bylo potřeba vytvořit jednoduché a srozumitelné rozhraní pro správu, které bude 

sloužit všem pověřeným zaměstnancům. To vede k vytvoření formulářů pro 

přidávání nebo editaci dat, k využití seznamů nebo tabulek pro přehled, porovnání, 

export či tisk většího množství záznamů, vybraného na základě data, klíčových 

slov, evidovaných vlastností. 

Očekávaným přínosem mapové aplikace, která se realizuje na základě třetího 

úkolu zadání práce, je hlavně zpřístupnění a využití prostorové informace. 

Evidence lokalit (nalezišť) u exemplářů umožňuje díky GIS technologiím zobrazení 

jejich geografické polohy ve vhodném kartografickém zobrazení na vybraném 

geologickém či topografickém podkladu. Jejich poloha a vztahy vůči okolí nebo 

jiným lokalitám mohou přinést další informace, které nemusí být pouze z textové 

polohy zřejmé. 

Další výhodou GIS je možnost postupného rozvoje prostorových úloh, jako je 

např. geografický výběr území a zobrazení daných nalezišť s příslušnými 

exempláři sbírek GP. 

Práce je strukturována následovně. Nejdříve jsou vysvětleny teoretické principy 

postupů a technologií, které jsou v průběhu práce použity. V kapitole návrhu a 

analýzy je na základě požadavků na systém vypracován podrobný návrh systému, 

který obsahuje i dílčí části systému i celou architekturu znázorněnou v různých 

diagramech. Další část obsahuje popis vybraných technologií ve smyslu softwaru, 

technologií a knihoven. Dále je popsáno zpracování, které se zabývá především 

konfigurací aplikačního serveru. Na závěr je popsáno výsledné UI s jeho 

uživatelskou funkcionalitou a samotné zhodnocení výsledného geoinformačního 

systému.  
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4 Teoretické principy  

4.1 MOSCOW ANALÝZA 
MoSCoW analýza rozděluje požadavky do čtyř kategorií: Must, Should, Could, 

Would. Popis kategorií je následující [International Institute of Business Analysis, 

2009, s. 162]: 

 M - Must jsou požadavky na systém, které musí být splněny. Finální řešení 

bez těchto požadavků nemůže být považováno za úspěšně dokončené. 

 S - Should reprezentuje požadavky s nejvyšší prioritou, které by měly být 

zahrnuty, pokud to zdroje umožňují. Používá se pro kritické požadavky, 

které však nemusí být striktně dodrženy. 

 C – Could popisuje požadavky, které jsou žádané, ale nejsou nutné. 

Zahrnují se, pokud to čas a zdroje dovolí.  

 W – Would se označují požadavky, které se zpravidla po uvážení odsunou 

do dalších verzí a pozdějšího vývoje, z důvodu nedostatku zdrojů. 

Tento typ analýzy byl využit pro klasifikaci systémových požadavků [kapitoly 5.3.2, 

5.3.5]. 

 

4.2 DIAGRAM DATOVÝCH TOKŮ  
Diagram datových toků (DFD) je modelovací nástroj umožňující zobrazit systém 

jako síť procesů, které plní určité funkce a předávají si mezi sebou data. DFD tak 

podává funkčně (procesně) orientovaný pohled na systém. Přitom se jedná o 

poměrně jednoduchý a intuitivní pohled, který lze zpravidla dobře vysvětlit 

zákazníkovi. Tímto způsobem jde modelovat nejen toky dat, ale i toky fyzických 

předmětů (materiálu) v systému. Diagramy obsahují čtyři základní typy 

komponent, jimž jsou terminátory, procesy, datové toky a paměti [Jaroslav Ráček, 

2006, s. 11]. 

 Externí entita je zdroj nebo cíl dat. Je reprezentována názvem v obdélníku. 

 Datový sklad reprezentuje místo, kde se data nepohybují ani nejsou 

transformována. Data zde jsou pasivně uchována pro budoucí použití. 

Datové sklady jsou zobrazovány popisem mezi dvěma rovnoběžnými 

čárami nebo obdélníkem s čtvercem. 

 Datové procesy transformují data. Buďto data kombinují, seřazují, 

konvertují, filtrují nebo s nimi provějí jiné aktivity tohoto druhu. Podstatnou 

vlastností procesů je jejich následná možnost další dekompozice. Datové 

procesy jsou prezentovány označeným kruhem nebo obdélníkem se 

zakřivenými rohy. Standardním popiskem bývá použití slovesně předmětné 

struktury. 
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 Datové toky identifikují pohyb dat mezi datovými procesy, externími 

entitami a datovými sklady. Popisek by měl být podstatné jméno, které 

popisuje tekoucí data. Dále můžou být tříděny do výsledků toků, ovládacích 

toků a aktualizačních toků. Datové toky jsou reprezentovány jednoduchou 

linií s šipkou k cíli. Linie musí být popsány popisem dat, které přenášejí.  

 

4.3 WEBOVÁ MAPOVÁ SLUŽBA WMS 
WMS je služba pro vytváření a sdílení map (mapových kompozic) ve formě 

rastrových obrázků (jpg, png, gif, apod.). Neslouží pro přenos primárních dat. Tyto 

obrázky mohou být zobrazovány v prostředí internetových nebo lokálních aplikací. 

Prostým překrytím těchto obrázků (na straně klienta nebo kaskádujícího serveru) 

získaných z více serverů může uživatel získat komplexní mapový obraz podle 

svých požadavků [Charvát K., Kocáb M., Konečný M., Kubíček P., 2007, s. 64]. 

Služba umožňuje další (volitelné) operace: 

 dotazy na jednotlivé prvky mapy, 

 podporu více kartografických zobrazení, 

 volbu mezi více předdefinovanými styly (např. vrstva je nabízena ve více 

grafických stylech a odlišných barevných schématech, uživatel si jednu 

vybere) 

Klady, zápory WMS [Charvát K., Kocáb M., Konečný M., Kubíček P., 2007, s. 64]: 

 v základní verzi nedovoluje dotaz pomocí obdélníku, pomocí mapových 

souřadnic apod., 

 neexistuje mechanismus pro autorizaci uživatelů, 

 není plná kompatibilita se SOAP a dalšími webovými službami, 

 není dořešen dotaz přes POST, 

 pro vyhledávání apod. je třeba volat další služby (WFS). 

 

5 ANALÝZA A NÁVRH 

Protože IS a jeho základní architektura pro GP byl navržen již v minulosti, bylo 

možné některé věci z návrhu částečně nebo kompletně převzít. Konkrétně se 

jedná o specifikace rolí, účel systému a slovní popis životních cyklů objektů, které 

se staly významným podkladem pro analýzu požadavků, schéma architektury 

celého datového a programového řešení systému nebo pro datový model. 
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5.1 DATOVÝ MODEL  
Datový model je vytvářen školitelem práce, byl do práce zadán a jeho návrh není 

předmětem této bakalářské práce. 

Datový model je tvořen v softwarovém prostředí CASE studio. Výstupem je 

vygenerovaný SQL skript se syntaxí zvolenou pro konkrétní SŘBD, který vytváří 

tabulky, atributy, klíče a relace (tj. vztahy) a případné další databázové objekty v 

modelované struktuře. Kromě samotného skriptu poskytuje i možnost vytvářet 

propracovanou dokumentaci, která orientaci v modelu značně usnadňuje. 

Dokumentace ve výstupním formátu .html či .rtf obsahuje: 

 informace o modelu (statistické údaje a jiná metadata jako je autor apod.) 

 ER diagram 

 detail jednotlivých tabulek (klíče, názvy sloupců, parcialita, výchozí hodnota 

a komentář pro každý atribut) 

 popis všech sloupců (atributů), což je téměř shodné s detailem tabulek 

 Výpis indexů 

 seznam všech vazeb (typ vazby, popis referenční integrity) 

Výsledný ER diagram ukazuje Obrázek 22. Statistický přehled výsledného 

relačního modelu obsahuje Tabulka 1. Kompletní popis datového modelu s 

detailními informacemi, je uložen v příloze na CD. 
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Obrázek 2, ERA diagram datového modelu evidence sbírek GP 
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Tabulka 1, Statistický přehled datového modelu evidence sbírek GP 

Entity 35 

Atributy 354 PK 35 PFK 0 

Relace 62 

Uživatelské role 3 

 

V průběhu vývoje IS datový model vyvíjel v reakci na nové potřeby zjištěné 

v průběhu analýzy, což vedlo k minoritním změnám. Přidána byla tabulka Login, 

která obsahuje přihlašovací jména, šifrovaná hesla, role a vazbu na osobu v 

adresáři. Tím je zvýšeno zabezpečení, zajištěn přístup k detailům o přihlášené 

osobě a především zajištěna jednoduchá autorizace procesů na straně klienta. 

Geografický datový model převážně využívá bodové lokalizace objektů. 

Souřadnice vztažných bodů objektů je uložena přímo v relačních tabulkách jak 

v systému WGS-84 tak i S-JTSK/ Krovak East North. Jednotlivé páry souřadnic 

můžou být uloženy pouze současně. 

Protože geografická poloha některých lokalit je vyjádřena polygonem, bylo nutné 

zajistit i skladování této informace. Pro tento účel vznikla tabulka Lokalitapoly. Ta 

obsahuje vazbu na lokalitu a zvlášť atributy pro polygony v souřadnicovém 

systému WGS-84 a S-JTSK/ Krovak East North. Obě tyto hodnoty jsou uloženy ve 

formátu WKB. 

5.2 UŽIVATELÉ 
Byly zvoleny 4 typy rolí odpovídající hlavním typům uživatelů ISGP. Návrh vychází 

z předchozí koncepce a byl konzultován s pracovníky GP. Tabulka 2 je uvádí 

spolu s vymezením základních práv v databázi GP.  

    Tabulka 2, Role a práva uživatelů 

 

 

role 

Právo číst 

(select) 

Právo 

zapisovat 

(insert) 

Právo 

editovat 

(update) 

Právo 

mazat 

(delete) 

Právo přid. 

uživatele a role 

(create role) 

Anonymní S 

omezením 

x x x x 

Pravidelný 

návštěvník 
✓ x x x x 

Editor ✓ ✓ ✓ ✓ x 

Administrátor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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Anonymní návštěvník má náhled pouze na základní informace o exponátu. 

Konkrétně na data, která zobrazuje základní formulář [kapitola 5.3.1.1]. Nemůže si 

prohlížet detaily osob, lokací, apod. Tato role je dále využívána ve veřejné, 

webové, mapové aplikaci. Tuto roli využívají PHP skripty, které vrací údaje o 

lokalitách a exemplářích. Přístup má tedy pouze k těmto dvěma tabulkám. 

Pravidelný návštěvník, zpravidla zaměstnanec VŠB-TUO s vlastním uživatelským 

přístupem, který získává právo číst všechna data bez omezení. 

Editor je osoba, která má na starosti správu sbírek. Obvykle zaměstnanec GP 

nebo správce příslušné sbírky s pověřením přidávat nové exponáty a lokality, 

editovat je, nebo mazat. Nemůže vytvářet nové uživatele a stejně tak nemůže 

přiřadit práva již existujícím uživatelům. 

Administrátor je osoba pověřená kompletní správou databáze a IS. Jeho práva 

na straně DBS nejsou omezena. Může vkládat, editovat i mazat jakékoliv 

záznamy. Dále jako jediný může vytvářet nové uživatelské role, jednotlivé 

uživatele a měnit jejich práva. 

 

5.3 FUNKČNÍ ANALÝZA 
Jak již bylo zmíněno, specifikace uživatelských rolí bylo možné převzít 

z původního návrhu ISGP. Částečně byl taky převzat datový relační model 

s jistými úpravami a přizpůsobením. Nicméně funkční požadavky se za celou dobu 

používání pozměnily a bylo třeba je znovu nadefinovat. Vycházelo se především 

z prvního úkolu zadání bakalářské práce, ale také z požadavků a názorů 

samotných zadavatelů a uživatelů.  

Klíčovým objektem celého systému je exponát. Nejdůležitější proto je správně 

navrhnout jeho životní cyklus. Ten je popsán stavovým diagramem UML, který 

znázorňuje Obrázek 33. Během existence vzorku se eviduje celá řada popisných 

atributů, u kterých se předpokládá postupné zpřesňování popisu a rozvoj 

dokumentace. Jedná se například o podrobný popis z hlediska geologického, 

nábrusy a výbrusy vzorků s jejich rozbory, chemické analýzy, makropopisy a 

mikropopisy. 

K popisu lokace vzorků je použit systém, identifikující skříně (vitríny či jiná místa 

pro uložení deponátů a exponátů) a pozici uvnitř těchto objektů (police, zásuvka 

apod.) [Horák, 2001, s. 9]. Tyto záznamy se při přesunu předmětu nepřepisují, ale 

vytvářejí se nové záznamy. Tím je zachován v evidenci veškerý pohyb, který může 

registrovat i zapůjčení exponátu například na výstavy.  

Evidence osoby nebo organizace, od které byl exponát získán, kým byl popsán 

apod., je propojena s adresářem, kde jsou osoby i organizace identifikovány a 

popsány kontaktními údaji [Horák, 2001, s. 9]. 
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Další velká část databáze je využita k popisu lokalit a ložisek z hlediska umístění a 

geologie [Horák, 2001, s. 11]. 

Celý databázový model obsahuje v jednotlivých tabulkách systémová pole, která 

monitorují zásahy do dat. Eviduje se identifikace osoby s vazbou na adresář osob 

a datum a čas poslední provedené změny. Starší aktivity se neevidují.  

 

 

Obrázek 3, Stavový diagram životního cyklu exponátu 
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5.3.1 Formuláře 

Během analýzy bylo zároveň rozhodnuto, jaké formuláře jsou potřebné a co by 

měly obsahovat. Ve fázi návrhu tedy vznikly následující formuláře s konkrétními 

datovými poli a funkcemi. 

 

5.3.1.1 Nový exemplář, editace a detail exempláře 

Po konzultacích s cílovými uživateli bylo množství dat ukládaných společně se 

zápisem nového exempláře redukováno. Formulář slouží současně pro vkládání 

nového vzorku, jeho prohlížení a editaci. Databázové atributy byly rozděleny do 

sekcí na formuláři, které se samostatně rozbalují a zavírají. Následuje přehled 

sekcí s uvedením atributů v nich. 

 Hlavní - název exponátu, popis, průvodní hornina, regionální jednotka, 

lokalita, sbírka, počet kusů, poznámka, 

 Makropopis - struktura, textura, tvar, barva, zrnitost, 

 Mikropopis - mikrostruktura, mikrotextura, 

 ISO - kód ISO (i znakový), cena v Kč, materiál, popis pro bezpečnostní 

účely, 

 Foto - zvětšení, světlo, polarizace, popis, 

 Zeměpisné souřadnice – v referenčním systému WGS-84, Y a taky v S-

JTSK Krovak East North 

 Výbrus - (až čtyři záznamy) popis, orientace, poznámka, kdo brousil, kdy 

brousil, 

 Jiná čísla - (až čtyři záznamy) typ čísla, číslo, poznámky, 

 Jiný název - (až čtyři záznamy) název, poznámky, 

Výsledný formulář je k vidění v Obrázek 18. 

5.3.1.2 Vyhledávání exemplářů 

Další typ formuláře je určen pro vyhledávání exponátů. To má být umožněno na 

základě názvu předmětu, identifikátoru ID a podle data poslední změny či zápisu. 

Přitom v případě identifikátoru se testuje shoda, u názvu se vyhledává i podle 

částečné shody (operátor like) a výběr podle data editace zahrnuje všechny 

exponáty s datem editace novějším než stanovené datum. Výstupem z toho 

formuláře je  

a) Tabulkový výpis 

b) Tisková soustava 

c) Export do formátu .html 
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Vyhledávání má být umožněno na základě těchto atributů - předmět (název), ID a 

Od data. V rámci tohoto formuláře je potřeba výsledky vytisknout nebo exportovat 

do tisknutelného formátu. 

 

5.3.1.3 Ostatní formuláře 

Formuláře pro vkládání, editaci, vyhledávání a detail osob i lokalit odpovídají 

příslušným tabulkám. Jejich atributy nejsou nijak redukovány.  

Pro formulář lokalit jsou tedy uchovávány tyto atributy: 

idlokal, nazev, registr, vyznam, zkrst, oblast, cokr, obec, katastr, ckat, pozlok, 

x_jtsk, y_jtsk, lat, lon, ref, z, typz, presnostxy, presnostz, zkrjm, yoi, yod, yip, ylp, 

minemet, millmet, pmpmet, tekt, smer, uklon, hydro, slozit, zarazeni, csm, cgis, 

popisloz, typcgis, kdopopsal, kdypopsal, pozn  

A pro osoby atributy následující: 

Zkrjm, kod, typjm, titpred, jmeno, prijminst, titza, ulice, obec, psc, stat, tel, email, 

rcico, dic, banka, inst, okruh, poradi, kdopopsal, kdypopsal, poznadr 

Jednotlivé atributy s popisem jejich významu a určením datového typu s jejich 

omezeními je k dispozici v dokumentaci datového modelu na přiloženém CD. 

 

5.3.2 Funkční požadavky pro IS 

Konkrétní požadavky pro řešení IS, které z výše popsané analýzy vznikly, ukazuje 

Tabulka 3. Klasifikovány jsou podle prioritního modelu MoSCoW [kapitola 4.1]. 

 

Tabulka 3, Funkční požadavky IS 

Požadavek Priorita 

Přidej nový exponát (současně vložit do Přírůstkové knihy i do 

Sbírky) 
M 

Edituj vlastnosti exponátu M 

Prohlížej exponáty M 

Vyhledávat exponáty podle názvu M 

Vyhledávat exponáty podle data přidání S 

Vyhledávat exponáty podle identifikátoru M 

Exportovat/ tisknout M 
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Zobrazit polohu exponátu (lokaci) W 

  Přidej novou osobu fyzickou/právnickou S 

Edituj osobu S 

Prohlížej osoby C 

Vyhledávat osoby podle příjmení/ názvu společnosti C 

Vyhledávat osoby podle zkráceného jména (ID) C 

Vyhledávat osoby podle institutu C 

  Přidej novou lokalitu S 

Edituj lokalitu S 

Prohlížet lokality S 

Vyhledávat lokalitu podle kritérií S 

Přidej foto C 

Edituj číselník minerálů a hornin W 

Edituj číselník regionálních jednotek W 

Edituj číselník stratigrafických jednotek W 

Edituj číselník litologických jednotek W 

  Zapůjčení exponátu C 

Prohlížej exponáty zapůjčené C 

Vrácení exponátu C 

  Vyřazení exponátu (odpis) C 

Prohlížej exponáty odepsané C 

 

5.3.3 Systémové požadavky pro IS 

Pro systém byly dále určeny systémové požadavky, které nesouvisí 

s funkcionalitou systému. Konkrétně byly zvoleny následující. 

 Aplikace dostupná prioritně na platformě MS Windows 

 Vzdáleně přístupný server 

 Systém řízení báze dat s prostorovou nadstavbou 

 Zajistit přijatelnou odezvu serveru 

 Zajistit bezpečnost proti neoprávněným zásahům 

 Prostředí dostatečně srozumitelné a jednoduché pro uživatele. 
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5.3.4 Diagramy datových toků pro IS 

Výsledky analýzy datových toků jsou uvedeny v následujících obrázcích. DFD 

první úrovně popisuje Obrázek 4. DFD 0. úrovně není uveden, protože jeho 

výsledný význam je detailně popsán v analýze uživatelů [kapitola 5.2]. Popis 

jednotlivých entit a jejich grafická vizualizace je popsána v [kapitola 4.2]. 

 

Obrázek 4, DFD 1.0 



Petr Šugar: Informační systém geologických sbírek 

 

17 

 

  

 

Další diagramy jsou již uvedeny v přílohách. DFD pro proces správy exemplářů 

je Obrázek 10. Pro proces správy osob je určen Obrázek 11 a Obrázek 12 je pro 

správu lokalit, čímž je přeskočena jedna úroveň operace Správa sbírek. Ta by 

pouze zobrazovala tyto tři diagramy vedle sebe v podobě výše popsaných 

operací, které zmíněné diagramy již znázorňují. 

Diagramy třetí úrovně jsou jen schématické a nejsou vázány ke konkrétním 

datovým skladům, protože jejich užití v praxi je shodné pro všechny diagramy 2. 

úrovně. Obrázek 13 popisuje přidávání lokalit, exemplářů i osob. Editaci 

lokalit, exemplářů a osob pak popisuje Obrázek 14. Vyhledávání popisuje 

Obrázek 15 a zobrazení detailu Obrázek 16. 

5.3.4.1 Minispecifikace 

Další úrovně nebo rozklad jiných operací ve vyšších úrovních je již zbytečný. Tyto 

operace je možné dále vyjádřit minispecifikacemi. Popsány jsou pouze ty vybrané, 

které nejsou zcela běžné a nemusejí být na první pohled z kódu zřetelné. 

 

Operace přihlašování 

READ login 

READ heslo 

CONNECT database using heslo and login 

IF „connected“ 

 SQL READ role where heslo = „heslo“ and login = „login“ 

 IF „má výsledek“ 

  OZNAM „Byl jste úspěšně přihlášen“ 

  PŘIHLAŠ DO SYSTÉMU 

 ELSE 

  OZNAM „Uživatelský účet nemá přidělenou roli.“ 

ELSE 

 OZNAM „Chybné uživatelské jméno nebo heslo“ 

AGAIN 

 

Operace vytvoření nových uživatelských účtů 

READ login 

READ heslo 
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READ role 

IF „osoba již v evidenci“ 

 READ osoba PK 

ELSE 

 Operace [2.2] Přidání osob  

 READ osoba PK 

IF „login neexistuje“ 

             SQL INSERT login, heslo, role, osoba PK 

SQL CREATE ROLE login, heslo  

           SQL GRANT role TO login 

OZNAM „Uživatelský účet byl úspěšně vytvořen“ 

ELSE 

OZNAM „Toto přihlašovací jméno již existuje“ 

 

5.3.5 Funkční požadavky pro mapovou část 

Funkční požadavky pro mapovou nadstavbu ukazuje Tabulka 4. Tyto požadavky 

vychází jednak z celé analýzy, ale také z obecných výhod a možností GIS. 

 

Tabulka 4, Funkční požadavky mapové aplikace 

Požadavek Priorita 

Zobrazování lokalit v mapovém poli s vhodným kontextem M 

Zobrazování atributových dat vztažených k lokalitě v tabulce M 

Zobrazování seznamu exemplářů s atributy pro vybranou lokalitu S 

Vyhledávání lokalit podle názvu S 

Vyhledávání lokalit podle dalších vlastností S 

Vyhledávání exemplářů podle názvu C 

Vyhledávání exemplářů podle dalších vlastností C 

Zobrazit vybranou lokalitu v mapové aplikaci M 

Zapínání a vypínání vrstev S 

Změna pořadí vrstev S 

Výběr lokalit polygonem C 
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Přepínání mezi topografickým podkladem světa a ČR M 

Měnit zobrazovanou vrstvu bodů a polygonů na základě měřítka S 

Digitalizace nové lokality bodem W 

Digitalizace nové lokality polygonem W 

 

5.3.6 Systémové požadavky pro mapovou část 

Systémové požadavky pro mapovou aplikaci zahrnují: 

 Webová aplikace řešená jako tenký klient 

 Kompatibilita s webovými prohlížeči 

o Explorer 6+  

o Firefox 3.6+ (PC, Mac)  

o Safari 4+  

o Chrome 10+  

o Opera 11+ (PC, Mac)  

 Využití WMS 

 Podpora JTSK Krovak East North (SRID 102067) 

 Podpora WGS-84(SRID 4326) 

 

5.3.7 Diagramy datových toků pro mapovou část 

Protože mapová aplikace je vyvíjena jako samostatný systém, její návrh analýzy 

datových toků je oddělený. Nerozlišují se u ní uživatelé a taky proto není zobrazen 

kontextový diagram – diagram 0. úrovně.  

Diagram datových toků pro webovou aplikaci ukazuje Obrázek 5. Protože operace 

s mapovým polem a operace s vrstvami jsou předmětem samotných použitých 

frameworků a dostupné jsou pouze ve zdrojovém kódu, nejsou více 

dekomponovány. Stejně tak operace získání informací o geoprvku je provedena 

pouze zaregistrováním a nastavením třídy knihovny. Pro vyhledávání lokalit a 

dohledání exemplářů pro lokality je napsán PHP skript, jehož hlavní funkcionalitu 

zajišťuje SQL jazyk. Všechny zdrojové kódy, které tyto operace realizují, jsou 

uloženy v příloze na CD. 



Petr Šugar: Informační systém geologických sbírek 

 

20 

 

 

 

Obrázek 5, DFD 1.0 mapové aplikace 
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5.4 ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ ISGP 

5.4.1 Server 

Na straně serveru zajišťuje práci s daty SŘBD PostgreSQL verze 9.3 společně 

s prostorovou extenzí PostGIS 2.0. 

Pro publikaci geografických dat z databáze je využit GeoServer verze 2.5. 

Komunikace s datovým zdrojem je zajištěna pomocí SQL. Data jsou publikována 

ve standardizovaném formátu WMS 1.3.0 na základě HTTP požadavku metodou 

POST. 

Dále je na straně serveru využit skriptovací jazyk PHP v. 5.5 pro získání 

lexikálních dat z databáze. Se SŘBD komunikuje na základě SQL. Ze strany 

klienta jsou do PHP skriptu přenášena data na základě http požadavku metodou 

POST. Klientovi jako odpověď vrací tabulku ve formátu JSON. 

 

5.4.2 Klient 

Tenký klient funguje na principu webové aplikace postavené na Java skriptové 

knihovně OpenLayers, jejíž poslední stabilní verze je 2.13.1. Ta zobrazuje 

prostorová data publikovaná GeoServerem do mapového pole. Mapové pole je 

ovládáno komponentami z knihovny GeoExt. Layout celé stránky a komunikaci 

s PHP serverem obstarává Framework ExtJS verze 4.2.1. 

Tlustý klient je desktopová aplikace, která ovládá SŘBD a tím zajišťuje správu 

dat. Napsaná je v jazyce C# s knihovnou .NET 4. Připojení této aplikace 

k databázi zajišťuje knihovna NPGSQL verze 2.1.3. 

Architekturu celého řešení znázorňuje obrázek číslo 6. 
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Obrázek 6, Architektura řešení 
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6 POUŽITÉ TECHNOLOGIE 

Z návrhu vyplynuly a byly vybrány pro realizaci níže popsané knihovny, 

programové aplikace a další technologie. Je vhodné rozdělit je na serverovou část 

a klientskou část. Zvlášť jsou uvedeny ty, které byly použity pro vývoj systému. 

 

6.1 SERVER 
Samotný serverový počítač se nachází v areálu VSB-TU Ostrava. Aktuální server 

je používán pouze pro testovací účely, přičemž hotové řešení by mělo být 

migrováno na jiný serverový počítač.  

 

6.1.1 PostgreSQL a PostGIS 

PostgresSQL je open source, objektově orientovaný databázový systém. Je 

možné jej provozovat na téměř všech používaných operačních systémech, což 

zahrnuje Linux, UNIX, Mac OS X, Windows a další. Mimo jiné podporuje uložení 

velkých binárních objektů, jako jsou obrázky, zvuky či videa.  

PostgreSQL je šířený pod vlastní PostgreSQL license, která je liberální open 

source licencí podobnou BSD nebo MIT licenci. O vývoj se stará The PostgreSQL 

Global Development Group. 

Oficiální stránky, které obsahují jak odkaz na stažení, tak i dokumentaci jsou 

http://www.postgresql.org/. 

PostGIS je rozšíření neprostorové databáze PostgreSQL o prostorové datové typy 

jako jsou geometrické a geografické objekty, nebo rastry. K nim dále přidává 

prostorové funkce, prostorové operátory a možnosti prostorové indexace. 

Tato extenze je volně dostupná pod licencí GPL a je vyvíjena otevřenou 

komunitou vývojářů, kteří jsou organizování řídícím výborem. Oficiální stránky této 

extenze jsou http://postgis.net/. Obsahují opět odkaz ke stažení i dokumentaci. 

Tento SŘBD byl vybrán především kvůli jeho prostorové nadstavbě PostGIS. Ta 

umožňuje ukládat jak lexikální, tak i prostorová data. Dalším důvodem byla dobrá 

kompatibilita s mapovými servery, především pak s GeoServerem, pro který slouží 

jako datový zdroj. 

 

6.1.2 GeoServer 

Geoserver je open source webový server, programovaný v jazyce Java, který 

uživatelům umožňuje publikovat a editovat prostorová data ve webovém prostředí. 

Podporuje řadu formátů vektorových i rastrových dat. Řídí se standardy OGC, 

které zahrnují WFS, WCS nebo WMS, což silně rozšiřuje jeho uplatnění. 

http://www.postgresql.org/
http://postgis.net/
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Je vyvíjen, podporován, testován a financován různými zainteresovanými jedinci a 

mezinárodními organizacemi. Jedná se o open source software pod licencí GNU. 

Mezi velké klady patří uživatelsky přívětivé prostředí administrace, které je 

dostupné přes webové rozhraní. 

Jedním z hlavních důvodů při volbě mapového serveru byla distribuce dat přes 

WMS. Geoserver napojený na PostGIS databázi umožňuje napsání vlastního SQL 

dotazu, jehož výsledek jsou použity jako vlastnosti geoprvku. To je výhodné 

především pro vrácení hodnot, které jsou k tabulce s geografickým či 

geometrickým sloupcem v relaci. Díky této funkcionalitě je následně možné ze 

strany klienta pomocí AJAX posílat na server žádosti typu getFeatureInfo. 

Odpovědi jsou dále díky JavaScriptu dynamicky zpracovány a zobrazovány. 

 

6.1.2.1 GeoTools 

Architektura a samotný zdrojový kód GeoServeru je napsán v programovacím 

jazyce Java, nicméně je primárně postaven na knihovně GeoTools, která 

umožňuje manipulaci s prostorovými daty. Dodává do Javy třídy s prostorovými 

vlastnostmi a metodami, které implementují standardy OGC. Tento balíček 

vývojářských nástrojů značně zjednodušuje vytváření nové funkcionality nebo 

úpravy samotné serverové aplikace. 

Kódové úpravy GeoServeru nejsou obsahem této bakalářské práce, nicméně je 

vhodné popsat i tuto stěžejní část samotného GeoServeru. 

GeoTools je open source knihovna s licencí LGPL. Oficiální stránky s linkem ke 

stažení a dokumentací jsou http://geotools.org/.  

 

6.1.3 Apache 

„HTTP server project“ je určen k vývoji a údržbě open source HTTP serverů na 

mnoha operačních systémech. Cílem toho serverového softwaru je poskytovat 

zabezpečené, efektivní a rozšířitelné HTTP služby v rámci HTTP standardů.  

Tento projekt vznikl pod záštitou Apache Software Foundation a je vyvíjen 

dobrovolníky z celého světa. Oficiální stránky projektu jsou 

http://httpd.apache.org/. Všechny projekty Apache Software Foundation mají 

společnou licenci, která je obdobná s open source GPL licencí. 

 

6.1.4 PHP 

Hypertextový preprocesor je skriptovací programovací jazyk. Slouží pro 

programování dynamického obsahu webových stránek a webových aplikací. Při 

použití PHP se na základě HTTP nebo AJAX požadavku provádí skripty na straně 

serveru a jako odpověď na požadavek se vrací obsah stránky v HTML. Syntaxe 

http://httpd.apache.org/
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jazyka je inspirována programovacími jazyky Perl, C, Pascal a Java. PHP je 

nezávislý na platformě a je tedy jednoduché jeho skripty přenášet mezi OS.  

O aktivní vývoj toho jazyka se stará The PHP Group. Distribuován je pod vlastní 

PHP license v3.01, která je open source licencí přirovnatelnou k BSD licenci. 

 

6.2 KLIENT 
Pro IS bylo nutné v první řadě rozhodnout mezi tenkým a tlustým klientem. 

Protože veškerou správu zajišťuje jen malá skupina uživatelů a vzhledem 

k bezpečnosti jednotlivých možností, byl zvolen tlustý klient na platformě MS 

Windows. 

 

6.2.1 C# a .NET framework 

Tento objektově orientovaný programovací jazyk je vyvíjen společností Microsoft. 

Jeho první verze byla uvedena roku 2000, jako nepřímá odpověď na popularitu 

jazyka Java od společnosti Oracle. Podobnost, hlavně tedy v syntaxi, lze najít 

v C++ a C, ze kterých vychází. 

Je určen k OOP a společně s frameworkem .NET jej lze využít jak k formulářovým 

desktopovým aplikacím, tak i k webovým aplikacím nebo webovým službám, kde 

funguje jako skriptovací jazyk na straně serveru.  

Tento programovací jazyk byl vybrán pro vývoj aplikace z následujících důvodů: 

 Požadovaná platforma je MS Windows. 

 Visual studio nabízí mnoho nástrojů a existujících komponent pro vývoj 

formulářových aplikací. 

 Jednoduché použití ladění kódu ve Visual studiu. 

 Našeptávač (IntelliSense), který nahrazuje dokumentaci a několikanásobně 

tak urychluje vývoj. 

 

6.2.2 NPGSQL 

NPGSQL je zkratkou knihovny .Net Data provider for Postgresql, která umožňuje 

programu napsaném v .Net frameworku přistupovat k databázovém serveru 

PostgreSQL. Je funkční pro PostgreSQL verze 7.x a vyšší. Její používání je téměř 

totožné s připojením C# a databáze, založené na principu ADO.NET. 

Oficiální stránkou knihovny je http://npgsql.projects.pgfoundry.org/, kde lze najít 

jak dokumentaci, tak i odkaz na stažení. O její aktivní vývoj se zasluhuje tým The 

npgsql development team. Tato knihovna není pod žádnou konkrétní licencí, 

pouze vývojáři uvádí, že její používání a distribuce není ničím omezená. 

http://npgsql.projects.pgfoundry.org/
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Tato knihovna je v současnosti nejjednodušším řešením, jak přistupovat 

k databázi PostgreSQL z aplikace napsané v C#.  

 

6.2.3 OpenLayers 

OpenLayers je JavaScript knihovna, která slouží k zobrazování prostorových dat. 

JavaScript kód je kompatibilní se všemi prohlížeči podporujícími ECMAscript verze 

5 vydaný roku 2009. 

Knihovna je open source s licencí BSD (známá též jako FreeBSD). Oficiální 

webové stránky knihovny jsou http://openlayers.org/. Obsahují odkaz ke stažení 

knihovny a její dokumentaci. O vývoj se stará open source softwarová komunita, 

díky čemuž je volně využitelná a editovatelná. 

Aktuálně je dostupná verze 2.13.1. Ve vývoji už je také OpenLayers 3.0, ale vývoj 

zaostává a shánějí se sponzoři pro projekt. 

Na OpenLayers je postavená webová aplikace pro zobrazování prostorové 

informace lokalit. 

 

6.2.4 ExtJS 

ExtJS javascriptový framework od společnosti Sencha je vhodným nástrojem pro 

tvorbu webových aplikací. Kompatibilita je zajištěna u většiny moderních 

prohlížečů, které jsou jedinou podmínkou pro jeho spolehlivý běh. Kód je ošetřen i 

pro kompatibilitu například s IE 6. Řeší většinu nedostatků samotného JavaScript. 

K nim nabízí stovky nejrůznějších komponent, jako jsou tlačítka, okna nebo grafy. 

Dále rozšiřuje JavaScript ve směru metod například o možnosti práce s JavaScript 

objektem Array. Lze jej využít k OOP, protože pro všechny sady vytvořených 

komponent uchovává reference objektů v manažerech instancí.  

Oficiální stránky produktu jsou http://www.sencha.com/products/extjs/. Přehledná 

dokumentace vytvořená v tomto frameworku je dostupná na 

http://docs.sencha.com/.  

Framework je zdarma dostupný pod licencí GPLv3 pro open source projekty, ale 

pro komerční využití je nutné licenci zakoupit. 

 

6.2.5 Geoext 

Geoext je dalším javascriptovým frameworkem vytvářejícím API mezi knihovnou 

OpenLayers a Frameworkem ExtJS. Díky tomuto propojení lze vytvářet 

jednoduché i robustní GIS aplikace ve webovém prostředí s JavaScriptem.  

Dostupný je pod licencí BSD, který je vyvíjen a podporován rostoucí komunitou 

jednotlivců, organizací a velkých podniků. Oficiální stránky tohoto frameworku jsou 

http://geoext.org/, kde je dostupný odkaz ke stažení i dokumentace. 

http://openlayers.org/
http://www.sencha.com/products/extjs/
http://docs.sencha.com/
http://geoext.org/
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Aktuálně nejnovější verze 2.0 umožňuje využití MVC architektury aplikace. Ta byla 

představena společností Sencha s příchodem ExtJS 4.0, nicméně kvůli ranosti 

Geoext zatím k této architektuře není dokumentace, takže se stává jen těžko 

využitelnou. 

 

6.3 VÝVOJ 
Pro vývoj celého GIS byly v rámci konfigurace serveru a samotného kódu použity 

tyto programy. 

 

6.3.1 pgAadmin 

PgAdmin je open source administrační systém k databázi PostgreSQL. Díky 

široké funkcionalitě se stal vhodným nástrojem pro správu této databáze. Aplikaci 

lze používat na většině operačních systémů, jako jsou Linux, FreeBSD, Solaris, 

Mac OS X nebo MS Windows. Spolupracuje s PostgreSQL verze 7.3 a vyšší. 

Uživatelské rozhraní poskytuje velmi užitečné QBE, přehled a snadnou editaci 

tabulek a jejich atributů s datovými typy, přehled a editaci obsahu jednotlivých 

tabulek a mnoho dalších funkcí, které by za jiných okolností byly realizovatelné 

pouze příkazem nebo dotazem jazyka SQL. 

PgAdmin je vyvíjen stejnou komunitou jako databázový systém PostgreSQL a má i 

stejnou licenci. Je dostupný v několika jazykových verzích. Oficiálními stránkami 

jsou http://www.pgadmin.org/. Poslední verze je pgAdmin III verze 1.18.1. 

 

6.3.2 PuTTy 

Pro veškerý přístup k Linuxovému serveru na úrovni operačního serveru je využita 

utilita PuTTy verze 0.62. Ta přes zabezpečený SSH protokol pracuje jako 

vzdálený terminál. 

Je to open source software, dostupný na http://www.putty.org/. Tato utilita je 

distribuována pod licencí MIT. 

 

6.3.3 Visual studio 

Visual Studio je IDE (vývojové prostředí) od společnosti Microsoft, které nabízí 

z řadu nástrojů pro vývoj aplikací nejen pro platformu Windows. Může být využito 

pro vývoj konzolových aplikací, aplikací s grafickým rozhraním nebo webových 

stránek a služeb. 

Prostředí nabízí editor kódu podporující IntelliSense, refaktorování a snadně 

použitelný debugger nabízející breakpointy (zastavení kódu na vybrané řádce) a 

http://www.pgadmin.org/
http://www.putty.org/
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watche (sledování změn proměnných). Další výhodou je editor formulářů pro 

aplikacemi s GUI, který interaktivně zjednodušuje návrh a realizaci UI. 

Aktuálně poslední vydanou verzí je Visual studio 2013. MS nabízí Visual studio 

v mnoha verzích, jejichž cena se odvíjí od použití a množství nástrojů a 

doplňkových služeb. MS pro studenty a školy vyučující informatiku nabízí 

v programu DreamSpark licence zdarma, čehož také bylo v rámci této bakalářské 

práce využito. 

 

7 IMPLEMENTOVÁNÍ IS 

Samotný zdrojový kód je součástí přílohy a jeho význam reprezentují výsledky 

samotné analýzy, především pak DFD diagramy. Implementací je zde myšlena 

instalace a konfigurace veškerého softwaru na straně serveru. 

 

7.1 POSTGRESQL 
Pro prostorová data uložená v souřadnicovém systému S-JTSK/ Krovak East 

North je nutné tento souřadnicový systém v databázi parametrizovat. PostGIS 

v základní instalaci tento systém nezná. Podle standardu OGC je SRID pro S-

JTSK 102067 a jeho zavedení se provede tímto SQL příkazem. 

INSERT INTO "spatial_ref_sys" ("srid","auth_name","auth_srid","srtext","proj4text") 
VALUES(102067,'ESRI',102067,'PROJCS["S-
JTSK_Krovak_East_North",GEOGCS["GCS_S_JTSK",DATUM["D_S_JTSK",SPHEROID["Bessel_1841",6
377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PR
OJECTION["Krovak"],PARAMETER["False_Easting",0],PARAMETER["False_Northing",0],PARAMETE
R["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5],PARAMETER["Scale_Factor",0.9999],PARAMETER["Azimut
h",30.28813975277778],PARAMETER["Longitude_Of_Center",24.83333333333333],PARAMETER[
"Latitude_Of_Center",49.5],PARAMETER["X_Scale",-
1],PARAMETER["Y_Scale",1],PARAMETER["XY_Plane_Rotation",90],UNIT["Meter",1]]','+proj=krov
ak +lat_0=49.5 +lon_0=24.83333333333333 +alpha=30.28813975277778 +k=0.9999 +x_0=0 
+y_0=0 +ellps=bessel +units=m'); 

 

7.1.1 Generování struktury 

Na základě ERA diagramu, který popisuje kapitola [5.1], se získá z CASE Studia 

SQL skript, jehož příkazy (dotazy) vytvoří danou datovou strukturu. 

Obsah toho textu se tedy provede jako klasický dotaz v prostředí PGadmin, s tím 

rozdílem, že se spustí jako konstrukční dotaz (Obrázek 7).   
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Obrázek 7, spouštění SQL skriptu pro generování struktury databáze 

Protože CASE studio neumí pracovat s datovými typy prostorové extenze 

PostGIS, je potřeba kromě vygenerovaného skriptu odeslat na server příkazy, 

které tyto prostorové atributy vybraným tabulkám doplňují.  

SELECT AddGeometryColumn ('tlokalitapoly', 'jtsk_polygon',102067, 'POLYGON', 2); 

SELECT AddGeometryColumn ('tlokalitapoly', 'wgs_polygon',4326, 'POLYGON' ,2);  

Společně s polygony obsahuje databáze další prostorové objekty, a to body. Ty 

však v databázi nejsou uchovávány jako objekty s prostorovou lokalizací, ale jako 

dva atributy, nesoucí každý jeden z dvojice souřadnic. Konkrétně pro lokality 

existují sloupce lat a lon pro souřadnice ve WGS-84 a x_jtsk s y_jtsk pro 

souřadnicový systém S-JTSK/ Krovak East North. Tyto souřadnice jsou následně 

při dotazu z Geoserveru, na základě definování příslušného souřadnicového 

systému, transformovány do prostorových objektů. 
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7.2 GEOSERVER 

7.2.1 Konfigurace 

Stejně jako PostGIS, tak ani GeoServer nezná v čisté instalaci souřadnicový 

systém S-JTSK Krovak East North (ESRI: 102067). Z toho důvodu je pro korektní 

činnost GIS v tomto souřadnicovém systému nezbytné jej do GeoServeru přidat. 

Příslušná modifikace se provádí editací souboru epsg.properties obsahujícího 

definice zobrazení. Soubor je umístěn na serverovém počítači v adresáři 

var/lib/tomcat7/webapps/geoserver/data/user_projections (pro Linux). 

Samotná definice zobrazení, kterou je potřeba do souboru přidat, vypadá takto.  

102067=PROJCS["S-JTSK_Krovak_East_North", 
GEOGCS["GCS_S_JTSK",DATUM["Jednotne_Trigonometricke_Site_Katastralni",SPHEROID["Bessel_
1841",6377397.155,299.1528128]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199432
95]],PROJECTION["Krovak"],PARAMETER["False_Easting",0],PARAMETER["False_Northing",0],PAR
AMETER["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5],PARAMETER["Scale_Factor",0.9999],PARAMETER["
Azimuth",30.28813975277778],PARAMETER["Longitude_Of_Center",24.83333333333333],PARA
METER["Latitude_Of_Center",49.5],PARAMETER["X_Scale",-1], 
PARAMETER["Y_Scale",1],PARAMETER["XY_Plane_Rotation",90],UNIT["Meter",1],AUTHORITY["EP
SG","102067"]] 

Protože se jedná o soubor, který je načten při spuštění serveru, je nutné server 

restartovat, aby se soubor nově načetl. To se provede restartováním serverové 

aplikace Tomcat příkazem. 

sudo /etc/init.d/tomcat7 restart. 

 

7.2.2 Import vrstev 

V prvním kroku je zapotřebí vytvořit workspace (dále pracoviště), které slouží 

především pro organizaci vrstev a všeobecně práce na Geoserveru.  

Jméno i URI jsou povinné, nicméně jsou to pouze popisky pro identifikaci 

pracoviště. 

Pro každé pracoviště je dále nutné nadefinovat datové zdroje (stores). Geoserver 

podporuje řadu různých datových formátů pro datové zdroje. Jejich přehled a 

stručný popis zobrazuje Tabulka 5. 

Pro tuto bakalářskou práci využívá Geoserver datový zdroj databázi PostGIS. 

Formulář pro definování store Obrázek 8. V základních informacích se povinně 

zvolí konkrétní pracoviště, pod kterým se s datovým zdrojem bude operovat a 

název pro daný datový zdroj, který slouží k identifikaci. Dalšími nezbytnými údaji 

jsou v sekci Parametry připojení IP adresa (host) a port databázového systému, 

samotný název databáze (database) a přístupové údaje uživatelské jméno a heslo 

k databázi s právy minimálně pro čtení (user a passwd). 



Petr Šugar: Informační systém geologických sbírek 

 

31 

 

Dalšími nepovinnými parametry jsou například maximální a minimální počet 

přístupů k databázi v jeden okamžik (počet session s tímto datovým zdrojem), 

SQL příkazy, které se provedou ihned po připojení, nebo před ukončením 

připojení. 

Tabulka 5, Datové zdroje Geoserveru 

Vektorová data 

 Directory of spatial files 

(shapefiles) 

Soubory ve vybrané složce typu ESRI shapefile. 

H2 Tabulky databázového systému H2  zavede jako 

vrstvy.  

Oracle NG Tabulky databázového systému Oracle s extenzí NG 

zavede jako vrstvy.  

PostGIS Tabulky databázového systému Postgres s extenzí 

PostGIS zavede jako vrstvy.  

Properties Dovoluje přístup k souborům typu Java property, které 

obsahují konkrétní prostorové objekty. 

Shapefile Umožňuje práci se soubory typu ESRI shapefile 

Web feature server Definuje jiný mapový server s podporuje WFS 

Rastrová data 

ArcGrid Rasterový datový formát Arc Grid Coverage ESRI 

GeoTIFF Tagged Image File, obrázkový formát s geografickou 

lokalizací 

ImageMosaic Image mosaicking plugin dostupný v SDK Geotools 

WorldImage Georeferencovaný rastrový soubor podobný formátu 

.jpg nebo .tiff 

Ostatní datové zdroje 

WMS Definuje jiný mapový server, který podporuje WMS  
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Obrázek 8, Nový datový zdroj pro Geoserver 

Je-li datový zdroj definován, je dalším krokem vytvořit z něj vrstvu. Pro databázový 

zdroj lze buďto vybrat konkrétní tabulku, která obsahuje geoprvek, nebo lze 

nadefinovat vlastní SQL dotaz, jehož výsledek bude reprezentovat geoprvek 

s geografickou i atributovou složkou. 

Vzhledem ke struktuře dat a jejich vztahům je nutné pro toto konkrétní zadání 

vytvořit vlastní SQL dotazy. V možnosti Configure new SQL view by měl být 

vyvolán formulář shodný s Obrázek 9, kde nejdůležitější je pole SQL statement. 

Zde se očekává SQL dotaz, který vrátí výslednou vrstvu. Pro správnou definici 

mapové vrstvy je nutné identifikovat v pohledu sloupec s geografickým datovým 

typem a příslušný SRID. Ten se vybere v tabulce attributes.  
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Obrázek 9, SQL pohled pro vytvoření vrstvy na Geoserveru 

 

Vrstva bodových lokalit v S-JTSK Krovak East North 

SELECT idlokal, nazev, zkrst, cokr, obec, yod, yip, ylp, minemet, popisloz, 
ST_SetSRID(ST_MakePoint(tlokalita.x_jtsk, tlokalita.y_jtsk), 102067) FROM tlokalita WHERE x_jtsk 
IS NOT NULL AND y_jtsk IS NOT NULL; 

Tento SQL dotaz využívá prostorové funkce extenze PostGIS pro vytvoření bodu. 

Konkrétně se jedná o část  ST_SetSRID(ST_MakePoint(tlokalita.x_jtsk, 

tlokalita.y_jtsk), 102067).  

Vnořená funkce ST_MakePoint() vytváří ze sloupců x_jtsk a y_jtsk bod bez 

souřadnicového systému. Dále je pro tento výsledek zavolána funkce 

ST_SetSRID(), která bodu přidělí souřadnicový systém. 

Návratový formát funkce ST_MakePoint je shodný s formátem GeoServeru pro 

Point. 

SQL dotaz je ukončen podmínkou, která vybírá z tabulky pouze reálně definované 

body: 

WHERE x_jtsk IS NOT NULL AND y_jtsk IS NOT NULL 

WHERE lat IS NOT NULL AND lon IS NOT NULL 
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Vrstva bodových lokalit ve WGS-84 

SELECT idlokal, nazev, zkrst, cokr, obec, yod, yip, ylp, minemet, popisloz, 
ST_SetSRID(ST_MakePoint(tlokalita.lat, tlokalita.lon), 4326) FROM tlokalita WHERE lat IS NOT 
NULL AND lon IS NOT NULL; 

Princip tohoto dotazu je totožný s dotazem pro body v S-JTSK Krovak East North, 

s tím rozdílem, že vstupem pro bod jsou sloupce s názvy lat (lattitude) a lon 

(longitude) a SRID pro WGS-84 4326. 

 

Vrstva polygonových lokalit v S-JTSK Krovak East North 

SELECT tlokalita.idlokal, tlokalita.nazev, tlokalita.zkrst, tlokalita.cokr, tlokalita.obec, tlokalita.yod, 
tlokalita.yip, tlokalita.ylp, tlokalita.minemet, tlokalita.popisloz, tlokalitapoly.wkb_geometry FROM 
tlokalita, tlokalitapoly WHERE tlokalita.idlokal = tlokalitapoly.idlokal AND tlokalitapoly.projection = 
'jtsk'; 

Geoserver získává prostorová data přímo ve formátu wkb_geometry. Žádná 

transformace z neprostorových atributů tedy není nutná.  

Datový typ pro GeoServer je polygon a SRID pro S-JTSK Krovak East North je 

102067. 

 

Vrstva polygonových lokalit ve WGS-84 

SELECT tlokalita.idlokal, tlokalita.nazev, tlokalita.zkrst, tlokalita.cokr, tlokalita.obec, tlokalita.yod, 
tlokalita.yip, tlokalita.ylp, tlokalita.minemet, tlokalita.popisloz, tlokalitapoly.wkb_geometry FROM 
tlokalita, tlokalitapoly WHERE tlokalita.idlokal = tlokalitapoly.idlokal AND tlokalitapoly.projection = 
'wgs'; 

Datový typ pro GeoServer je polygon a SRID pro WGS-84 je 4326. 

Všechny polygonové objekty jsou opět sloučeny do jedné tabulky. Ty jsou 

rozděleny podle neprostorového atributu projekce, ve kterém se očekává buď 

hodnota wgs nebo jtsk. Podmínka pro rozlišení vypadá tedy takto.  

 WHERE tlokalitapoly.projection = 'jtsk' 

 WHERE tlokalitapoly.projection = 'wgs' 

 

8 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ VÝSLEDNÝCH APLIKACÍ 

8.1 INFORMAČNÍ SYSTÉM 
Při spuštění aplikace je nabídnuta možnost vstupu do systému buďto jako 

anonymní návštěvník nebo registrovaný uživatel. Toto okno ukazuje Obrázek 17. 
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Po přihlášení se zobrazení okno s pracovní plochou a lištou nabídky menu. 

Jednotlivé formuláře jsou otevírány jako okna v rámci této pracovní plochy, díky 

čemuž lze snadno okna spravovat, manipulovat s nimi a měnit jejich velikost. 

Příkladem ukazujícím výhody této pracovní plochy je Obrázek 18, ve kterém jsou 

otevřeny zároveň formuláře pro vyhledávání exponátu a přidávání nového 

exponátu. 

 

8.2 MAPOVÁ ČÁST 
Mapová část je webová aplikace. Její kompletní layout zobrazují Obrázek 19 pro 

ČR a Obrázek 21 pro celý svět. V levém horním rohu je přepínání mezi 

zobrazením ČR (S-JTSK Krovak east north) a světem (WGS-84). V levé části jsou 

zobrazeny vrstvy, ve kterých je možné měnit pořadí nebo je zapínat a vypínat. V 

mapovém poli je možné se pohybovat jak myší, tak i dotykem na zařízeních 

s dotykovým displejem. Lze zvětšovat/zmenšovat kolečkem nebo klasickým dvou 

dotykovým gestem roztahování na dotykových obrazovkách. V počítačové verzi je 

podporována i možnost zvětšovat/zmenšovat do konkrétní oblasti pomocí klávesy 

shift.  

Mapové pole také interaktivně odpovídá na výběr lokality zobrazením detailu 

lokality a vyhledáním příslušných exponátů. Tyto informace se tabulkově zobrazují 

ve spodní části, která je přepínatelná mezi Informace o lokalitě a Informace o 

příslušných exponátech. 

V pravém horním rohu je ikona Vyhledávání, která se rozevírá v malý formulář pro 

vyhledávání lokalit podle ID lokality, názvu, ID exempláře a předmětu (název).  

 

9 DISKUSE K REALIZACI GEOINFORMAČNÍHO SYSTÉMU 

9.1.1 NPGSQL 

Jediným nedostatkem, který jsem při používání knihovny NPGSQL objevil, byla 

nemožnost zpětné vazby při plnění příkazu. Připojení k databázi pracuje 

synchronně a neumožňuje žádné zpětné informace o přenesených bytech. Ve 

výsledku to znamená, že jakmile začne pracovat, nelze zpětně získat procentuální 

dokončení úlohy a tedy ani odhadnout, kdy aplikace svou činnost ukončí. 

 

9.2 MAPOVÁ NADSTAVBA 
Koncept webové mapové aplikace, která využívá dva různé souřadnicové systémy 

zobrazeny v jednotlivých mapových polích, naráží na spoustu překážek ze strany 

dostupných open source technologií.  
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Instance mapového pole frameworku OpenLayers je jen minimálně dynamicky 

modifikovatelná. Nemá integrované funkce, které by měnily její vlastnosti a 

okamžitě je aplikovaly. Nemá ani žádnou metodu pro refresh, která by se zavolala 

po změně vlastností instance. Dokonce ani zdokumentovaná funkce setOptions() 

se nechová, jak by měla. Podle dokumentace by měla přijmout v objektu nové 

vlastnosti pro instanci a aplikovat je ihned. Změny ve vlastnostech předávané 

objektovým parametrem se projevují až s funkcí addLayers nebo removeLayers. 

Tyto funkce dohromady by mohly plnit účel dynamických modifikací instance, 

nicméně ani tímto postupem nebylo možné měnit souřadnicový systém a měřítka. 

Není-li možné jedinou instanci třídy dynamicky modifikovat v plném rozsahu, 

nabízí se možnost vytvořit samostatnou instanci pro každý souřadnicový systém 

s odlišnými vlastnostmi při inicializaci. 

I toto řešení však naráží na překážku, a to tentokrát ve frameworku Geoext. Tento 

Framework v této bakalářské práci zastává funkci pro získání vrstev z instance 

OpenLayers.Map a následné uložení do Store. Ten je pak použit jako datový zdroj 

pro legendu. Bohužel ani Store, ani legenda neimplementuje funkce pro změnu 

těchto vlastností. 

Jako vhodné řešení se ukázalo samostatně vytvořit instanci pro každé zobrazení a 

následně je dynamicky přepínat ve webové aplikaci pomocí frameworku ExtJS.  

Naneštěstí ani tento postup však není dokonalý. Framework GeoExt využívá svou 

privátní funkcí guess(), která jak již z názvu vyplývá, sama vyhledává (hádá) 

instanci OpenLayers.Map a vrací vždy první zaregistrovanou instanci. Legendu se 

sice podařilo vytvořit, ale pouze přepsáním třídních funkcí. Reaguje na vypínání a 

zapínání vrstev, ale není možné měnit jejich pořadí.  

 

9.2.1 OpenLayers 

OpenSource projekt OpenLayers má vysoký potenciál, ale naráží na nedostatek 

zdrojů pro vývoj. Vydané verze, i ty minoritní, mají od sebe velký časový odstup. I 

přes mírné nedostatky se tento Framework stává silným vývojářským nástrojem 

pro webové publikování prostorových dat. 

Kromě výše popsané nefunkční metody setOptions() nebyl během implementace 

zaznamenán žádný problém nebo odlišnost funkcionality od dokumentace. 

 

9.2.2 GeoExt 

Knihovna GeoExt je ve výsledku zklamáním. Od verze 2.0, která vyšla v reakci na 

ExtJS 4.0 slibuje podporu MVC architektury, což bylo hlavní novinkou ExtJS 4.0. 

V SDK nenabízí žádný příklad, ani v dokumentaci API nepopisují, jak tohoto 

rozdělení tříd pro GeoExt docílit. Vzhledem k tomu, že všechny třídy dědí z ExtJS, 

mělo by být možné se k instancím referencovat pomocí ExtJS objektových 



Petr Šugar: Informační systém geologických sbírek 

 

37 

 

manažerů. Bohužel tyto vrácené instance jsou nekompletní a nelze s nimi takto 

přes reference vzdáleně pracovat. 

Dalším nedostatkem je výše popisovaná nemožnost modifikace instancí. Už při 

náhledu do dokumentace API je počet funkcí každé třídy minimální nebo nulový. 

Vše tedy stojí na vlastnostech, které se použijí pouze pro inicializaci. 

Pro začínající vývojáře může tato knihovna být velkou pomocí v rychlosti realizace 

řešení. Přesto je rozumnější se tomuto mezičlánku mezi ExtJS a OpenLayers 

vyhnout a vytvořit mezi nimi vlastní interface.  

 

9.2.3 ExtJS 

Tento Framework je v rámci této bakalářské práce využit pro vytvoření layoutu, 

komunikaci s PHP skripty a nezpůsobil žádné neočekávané komplikace. Zcela 

jistě je to zázemím tohoto projektu, který je vyvíjen velkou společností a pro jeho 

komerční použití je nutno si zakoupit licenci. 
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10  ZÁVĚR 

První úkol zadání bakalářské práce (Seznámit se s dosavadní koncepcí, datovým 

modelem a provozem informačního systému Geologického pavilonu.) 

nepředcházel dalším úkolům, ale byl naplňován postupně. Seznámení s datovým 

modelem probíhalo dynamicky podle potřeb při vývoji. Až při postupném používání 

byl model zcela pochopen. Seznámení s působností GP bylo realizováno 

především pomocí kvalitní dokumentace, kde vše potřebné bylo uvedeno. 

Nicméně protože dokumenty nebyly zcela aktuální, byly doplněny o konzultace. 

Druhý a třetí úkol, jejímž předmětem jsou desktopová aplikace pro správu 

databáze a webová aplikace pro prohlížení lokalit je na závěr popsán jako 

jednotné GIS řešení.  

Vývoj ISGP probíhal ve formě prototypů, díky které byla zajištěna zpětná vazba 

aplikace a mohla tak přímo implementovat připomínky. Díky toho byla aplikace 

dovedena ke spokojenosti cílových uživatelů. Postup práce probíhal na základě 

prioritní analýzy funkčních požadavků. Kvůli nedostatku času a především pak 

technickým problémům, které se projevovaly v nedostupnosti serveru, se 

nepodařilo implementovat veškeré požadavky, nicméně ta kritická část 

funkcionality naplněna byla. Do budoucna bude vhodné systém rozvinout o další 

funkce s nižší prioritou. Konkrétně tedy nejsou realizovány tyto požadavky: 

Přidej novou lokalitu, Edituj lokalitu, Vyhledávat lokalitu podle kritérií, Zobrazit 

vybranou lokalitu v mapové nadstavbě, Edituj číselník minerálů a hornin, Edituj 

číselník regionálních jednotek, Edituj číselník stratigrafických jednotek, Edituj 

číselník litologických jednotek, Zapůjčení exponátu, Prohlížej exponáty zapůjčené, 

Vrácení exponátu, Vyřazení exponátu (odpis), Prohlížej exponáty odepsané 

 

Mapová aplikace postrádá tyto funkce: 

Výběr lokalit polygonem, Měnit zobrazovanou vrstvu bodů a polygonů na základě 

měřítka. 
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Obrázek 11, DFD 2.2 Správa osob 
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Obrázek 14, DFD 3.2 Editace stávajícího záznamu 
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Obrázek 15, DFD 3.3 Vyhledávání a export výsledků 
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Obrázek 16, DFD 3.4 Zobrazit detail záznamu 
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Obrázek 20, Identifikovatelné lokality v ČR 

 

 

Obrázek 21, Identifikovatelné lokality ve světě 



Petr Šugar: Informační systém geologických sbírek 

 

50 

 

 

Obrázek 22, Vyhledávání lokalit 

  


	1  Úvod
	2  Současný stav
	2.1 Evidence sbírek

	3 Cíle a přínosy práce
	4 Teoretické principy
	4.1 MoSCoW Analýza
	4.2 Diagram datových toků
	4.3 Webová mapová služba WMS

	5 Analýza a návrh
	5.1 Datový model
	5.2 Uživatelé
	5.3 Funkční analýza
	5.3.1 Formuláře
	5.3.1.1 Nový exemplář, editace a detail exempláře
	5.3.1.2 Vyhledávání exemplářů
	5.3.1.3 Ostatní formuláře

	5.3.2 Funkční požadavky pro IS
	5.3.3 Systémové požadavky pro IS
	5.3.4 Diagramy datových toků pro IS
	5.3.4.1 Minispecifikace

	5.3.5 Funkční požadavky pro mapovou část
	5.3.6 Systémové požadavky pro mapovou část
	5.3.7 Diagramy datových toků pro mapovou část

	5.4  Architektura řešení ISGP
	5.4.1 Server
	5.4.2 Klient


	6  Použité technologie
	6.1 Server
	6.1.1 PostgreSQL a PostGIS
	6.1.2 GeoServer
	6.1.2.1 GeoTools

	6.1.3 Apache
	6.1.4 PHP

	6.2 Klient
	6.2.1 C# a .NET framework
	6.2.2 NPGSQL
	6.2.3 OpenLayers
	6.2.4 ExtJS
	6.2.5 Geoext

	6.3 Vývoj
	6.3.1 pgAadmin
	6.3.2 PuTTy
	6.3.3 Visual studio


	7 Implementování IS
	7.1 Postgresql
	7.1.1 Generování struktury

	7.2 Geoserver
	7.2.1 Konfigurace
	7.2.2 Import vrstev


	8 Uživatelské rozhraní výsledných aplikací
	8.1 Informační systém
	8.2 Mapová část

	9 diskuse k realizaci geoinformačního systému
	9.1.1 NPGSQL
	9.2 Mapová nadstavba
	9.2.1 OpenLayers
	9.2.2 GeoExt
	9.2.3 ExtJS


	10   Závěr
	11  Zdroje
	12  Seznam příloh
	13 Přílohy

