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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelů spouštěných na vzdáleném 

počítači a následným zpracováním dat s využitím nástrojů GIS. První část práce se věnuje 

popisu samotné problematiky modelovaní a studiu zdrojů, které souvisejí  s tématem. Druhá 

část práce se věnuje popisu prostředků potřebných k dosažení výsledků. Další část práce je 

věnována podrobné analýze problému a návrhu vhodného řešení . Další kapitola je věnována 

problematice modelu SYMOS’97, který byl vybrán pro implementaci a realizaci pilotního 

řešení. Poslední část je věnována testování a zhodnocení pilotního řešení. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA:  modelování, Python, Linux, OpenLayers, GRASS GIS, SYMOS’97, 

znečištění ovzduší 

 

SUMMARY 

This master's thesis revolves around mathematical models run on a remote computer 

followed up by data processing using GIS tools. The first part of the thesis is dedicated to 

the description  of the mathematical modeling and study of sources related to the topic. The 

second part of the thesis is dedicated to detailed analysis of the problem and designing a 

suitable solution. Next chapter is dedicated to the SYMOS'97 model which has been chosen 

for the implementation and realization of a prototype solution. The last part is dedicated to 

testing and evaluation of the prototype solution. 

 

KEYWORDS: modelling, Python, Linux, OpenLayers, GRASS GIS, SYMOS’97, air 

pollution 
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1 ÚVOD 

Již od pradávna mělo lidstvo potřebu ulehčovat si svůj úděl mnohými vynálezy. Po 

staletí byl tento vývojový trend udržitelný, existence člověka výrazně neohrožovala planetu 

ani lidstvo samotné, které žilo v podstatě v souladu s přírodou. Průmyslová revoluce však 

nastartovala období prudkého rozvoje techniky a populačního růstu, kterého jsme ostatně 

svědky i my. Během tohoto rozvoje byl kladen důraz na maximalizaci zisků, produktivitu 

výroby a uspokojení potřeb populace. Environmentální vliv tohoto chování byl po dlouhá 

léta odsouván do pozadí, tím jsme se v mnohých případech dostali do situace, kdy 

samočistící principy naší planety byly kapacitně naplněny. V právě tuto chvíli jsme začali 

ohrožovat nejen naši planetu, ale i lidstvo samotné.  

V hustě zalidněných a průmyslových částech světa byla ekologická stopa populace 

natolik výrazná, že se neuspokojivý stav životního prostředí začal podepisovat na 

zdravotním stavu obyvatelstva, nejednalo se však pouze o akutní stavy, nýbrž i o stavy 

poškození zdraví trvalého charakteru, nezřídka vedoucí k smrti. V zájmu udržení 

společenského pořádku a řádu byly nuceny společenské a politické elity tuto neuspokojivou 

situaci řešit. Společnost tak stála a možná i stále stojí před dilematem, kdy je nucena se vzdát 

jistého množství komfortu za účelem snížení negativních vlivů na životní prostředí. 

Takováto optimalizace chování společnosti je výzvou nejen pro každého z nás, ale i pro 

společnost jako celek. Veškeré toto snažení je však nutné monitorovat a na základě těchto 

informací ho operativně koordinovat. K těmto účelům existuje poměrně široké portfolio 

nástrojů.  Jedním z těchto nástrojů je matematické modelování, pomocí kterého je možné 

s relativně nízkými náklady posoudit stav v dané oblasti. 

Zaměříme-li se na znečištění ovzduší, které je v hustě zalidněných a urbanizovaných 

oblastech jedním z nejvýznamnějších problémů, nepříznivě ovlivňujících zdravotní stav 

obyvatelstva, je matematické modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší ideálním 

postupem pro posouzení stavu v exponovaných lokalitách. Na základě mé dlouhodobé 

spolupráce s Katedrou ochrany životního prostředí v průmyslu VŠB-TUO jsem byl osloven 

s prosbou, abych v rámci mé diplomové práce vyvinul nástroje pro automatizované 

zpracování rozptylových studií menšího rozsahu. 
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1.1 CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je navrhnout postup a vytvořit pilotní aplikaci pro vzdálené spouštění 

modelů z oblasti životního prostředí. Dílčí úkoly této práce jsou tedy tyto: 

 Studium zadané problematiky. Seznámení se s dostupnou literaturou a 

podobnými projekty souvisejícími s tématem. 

 Návrh způsobu spouštění modelů na vzdáleném počítači. 

 Vytvoření pilotní aplikace pro model z oblasti životního prostředí. 

 Zhodnocení pilotního řešení. 

Tato specifikace cílů je velice obecná. Vytyčení konkrétních cílů je popsáno níže 

v kapitolách týkajících se analýzy požadavků. 

1.2 Problematika práce 

Tato práce je zaměřena na vývoj a praktické odzkoušení prostředku, který by umožnil 

spouštění matematických modelů na vzdáleném počítači. Aplikace je určena organizacím a 

jednotlivcům, kteří se v dané problematice pohybují a jsou s ní seznámeni, avšak nemají 

znalosti týkající se procesu modelování. Model, který byl vybrán pro implementaci, je 

SYMOS'97. Jedná se o sadu nástrojů, která slouží pro modelování rozptylu znečištění 

ovzduší stacionárními zdroji. Aplikace bude orientovaná především na rozptylové studie 

menšího rozsahu, které taktéž vyžadují časové zdroje a režie. Za pomocí vyššího stupně 

automatizace lze tyto zdroje ušetřit.  

Při vývoji bude kladen důraz na výpočetní náročnost celého procesu matematického 

modelování a možnou rozšiřitelnost aplikace o další modely z oblasti životního prostředí.   

1.3 Modelování prostorových jevů 

Zkoumání veškerých vlastností reálného světa přímo je v mnoha případech prakticky 

vyloučeno z důvodu vysokých nákladů, nepříznivých dopadů zkoumaných scénářů, 

popřípadě pro extrémně krátký nebo dlouhý časový interval trvání zkoumaného jevu. Proto 

se s výhodou využívá modelů. 

Obecně je model reprezentací nebo popisem, který je sestaven tak, aby demonstroval 

sledovanou vlastnost studovaného objektu. Model je tedy abstrakcí reálného objektu 
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zachovávající všechny jeho vlastnosti, které se vztahují ke zkoumanému problému.[1] 

Rozlišujeme dva základní typy modelů: 

 fyzické, 

 abstraktní. 

Fyzické modely se vyznačují tím, že zkoumanou skutečnost reprezentují pomocí 

hmotných předmětů. Příkladem fyzického modelu může být například glóbus nebo dětské 

hračky (autíčka, panenky, domeček pro panenky, letecký model atd..). 

Abstraktní modely využívají pro reprezentaci skutečnosti vzorce, algoritmy, diagramy 

a jiné neuchopitelné prostředky.[30] Jednou z podskupin abstraktních modelů jsou modely 

matematické, které zkoumanou skutečnost reprezentují pomocí matematických vzorců a 

rovnic. Tyto modely mají využití v mnoha oborech lidské činnosti například ve fyzice, 

ekonomii, sociologii, strojírenství anebo také v oblasti ochrany životního prostředí. Další 

pasáže budou věnovány pouze modelům matematickým.[3] 

Obecně známou skutečností je to, že při formulaci matematických modelů a 

následných výpočtech vznikají chyby, které degradují výsledky těchto modelů. Tyto chyby 

jsou způsobeny mnoha faktory a vznikají téměř během celého procesu modelování. Jedná se 

o chyby, které vznikly: 

 během fyzikální formulace problému, 

 během matematické formulace problému, 

 neexistencí analytického řešení a nutností použití numerického a tedy 

přibližného řešení, 

 kumulací chyb při zaokrouhlování dílčích výsledků na konečný počet 

desetinných míst, 

 během vstupu dat, která jsou získávána měřením s určitou mírou přesnosti. 

Protože víme o těchto chybách, přistupujeme k tzv. verifikaci modelu. To znamená, 

že dojde ke srovnání výsledků modelu s reálnými daty. [3] 

V oblasti životního prostředí se používá mnoho matematických modelů. Tyto modely 

můžeme třídit do kategorií: 

 empirické modely, 

 stochastické modely,   
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 gaussovské modely, 

 numerické modely. 

Pokud se zaměříme na modely rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, jsou v nařízení 

vlády č. 597/2006 Sb. pro území České republiky doporučeny modely SYMOS’97, ATEM 

a Aeolius.[4] Model SYMOS’97, který byl vybrán pro implementaci, je model gaussovský. 

Gaussovské modely počítají s tím, že zdroj znečištění je statický a vykazuje konstantní únik 

znečišťujících látek a že rozptyl znečišťujících látek lze v osách Y a Z popsat Gaussovou 

křivkou. Meteorologická data vstupující do modelu jsou statisticky předzpracovaná data, 

reprezentující charakter počasí v dané lokalitě pomocí popisu směru větru, rychlosti větru a 

stability atmosféry. Výsledky těchto modelů pak zobrazují statickou situaci vyjadřující 

dlouhodobé průměrné rozložení koncentrací v dané lokalitě.[3]  
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2 REŠERŠE 

2.1 Návrh integrovaného hydrologického informačního 

systému s využitím webových služeb 

Obsahem této doktorské disertační práce je otázka využití architektur, technologií a 

standardů sloužících pro komunikaci v oblasti operativní hydrologie. Práce čtenáře zevrubně 

seznámí s jednotlivými technologickými prostředky. V dalších kapitolách se autor zabývá 

jednotlivými projekty z oblasti operativní hydrologie a kritickou analýzou stavu této 

problematiky v prostředí ČR.  V neposlední řadě se autor věnuje také návrhu a implementaci 

architektury distribuovaného informačního systému pro operativní hydrologii za použití již 

dříve popsaných standardů a technologií.[2] 

2.2 Systém pro hodnocení stavu životního prostředí pomocí 

matematického modelování pro oblasti zatížené 

metalurgickým průmyslem 

Autor se v této disertační práci zabývá návrhem a tvorbou informačního systému pro 

hodnocení stavu životního prostředí pomocí matematického modelování. Je zde zevrubně 

rozebrán celý postup matematického modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, 

včetně získávání a přípravy vstupních dat a v neposlední řadě také zpracování výsledků. 

Celý informační systém je navržen s důrazem na výpočetní náročnost a automatizaci celého 

procesu, avšak lidský faktor zde není zcela vyloučen. Za slabinu lze považovat to, že nemalá 

část systému je implementována pomocí technologií, které už nejsou v dnešní době 

podporovány, jsou považovány za zastaralé, a tudíž jsou na ústupu. [3] 

2.3 Analytický server SAŽP 

Analytický server SAŽP je webovou aplikací poskytující zájemcům možnost 

provádění analýz nad geoprostorovými daty (obrázek 1). Dle dostupných údajů se zatím 

jedná o pilotní aplikaci, která je ve fázi testování. Aplikace využívá mnoha standardů jako 

WMS, WCS a nebo WPS, který je zde implementován pomocí PyWPS frameworku. Do 

budoucna se však počítá s doplněním dalších funkcionalit, které byly běžnému uživateli 
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doposud dostupné pouze formou desktopových řešení. Celé řešení je postaveno na open-

source technologiích.[5] 

 

Obrázek 1- Analytický  server SAŽP  

2.4 Uživatelské rozhraní pro modely ATLSS 

Tato aplikace byla vyvinuta institucí USGS ve spolupráci s národní vědeckou nadací 

NSF. Aplikace má za úkol zjednodušit veškeré potřebné činnosti související se správou 

ATLSS modelů. Aplikace poskytuje uživatelské webové rozhraní, což snižuje časovou 

náročnost celého procesu a zvyšuje kapacitu celého systému.[6] 

2.5 Modelování koncentrací znečišťujících látek v ovzduší 

pomocí prostorových analýz 

Autorka se v práci zaměřuje na problematiku znečištění ovzduší koncentracemi PM10. 

K modelování však používá specializovaný postup zvaný Land use regression. Tento postup 

spočívá v tom, že vyhodnocuje mnoho faktorů ovlivňujících koncentrace PM10 a jejich vliv 

na daný model. Získané výsledky pak byly zkombinovány s výsledky matematického 

modelování metodikou SYMOS‘97 a zvýšili tak přesnost předpokladu rozložení koncentrací 

PM10.[7]  
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3 POUŽÍTÉ HW A SW PROSTŘEDKY 

3.1 Server 

Pro úspěšnou realizaci navrhovaného řešení bylo nutné zajistit odpovídající výpočetní 

server. Pro tento účel bylo využito virtuální infrastruktury VŠB - TUO. Výhodou tohoto 

řešení je hromadná správa hardwaru, zvýšené možnosti monitoringu vytížení serveru 

(obrázek 2) a možnost pružně přizpůsobovat výkon serveru na základě předpokládaného 

zatížení. 

Na tento server pak byl prostřednictvím softwaru VMware nainstalován operační 

systém a také utility potřebné ke korektnímu provozu virtuálního serveru. V současné době 

má server tyto parametry:  

 2 procesorová jádra, 

 2048 MB operační paměti, 

 100 GB diskového prostoru. 

 

Obrázek 2 –  Nástroje monitoringu VMware  

3.2 Ubuntu server 

Operační systém Ubuntu je komunitně vyvíjený produkt unixového typu založený na 

linuxovém jádře. Je vyvíjený ve verzích pro osobní počítače i servery. Jeho velkou výhodou 

je mohutná uživatelská základna, díky které je systém vždy dobře vyladěn a obsahuje 
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minimum bezpečnostních rizik. Každá vydaná verze je technicky podporována 18 měsíců, 

přičemž jednou za 2 roky je vydána verze s dlouhodobou podporou, u které je technická 

podpora zaručena po dobu 5 let. [8]. 

3.3 Apache 

Apache je jedním z nejpoužívanějších webových serverů původně vytvořený pro 

unixové systémy, dnes je však multiplatformním produktem. Jedná se o software s 

otevřeným zdrojovým kódem. Program má modulární strukturu, je tedy složený z mnoha 

zkompilovaných modulů a lze ho libovolně rozšiřovat o další moduly. Nastavení programu 

se provádí pomocí konfiguračních souborů. [10] 

3.4 GNU Compiler Collection 

GCC je řada kompilačních nástrojů vzniklá v rámci projektu GNU. V současné době 

slouží ke kompilaci mnoha jazyků(C, C++, Objective C, jazyk D, Assembler, Ada, Java, 

Fortran77). Primárně však GCC slouží pro kompilaci C, C++ a Assembleru.  Překladač je v 

současné době spustitelný na všech hlavních platformách jako jsou Unix, Linux, Windows, 

MacOS nebo vybrané typy jednočipových počítačů. [11][33] 

3.5 Quantum GIS 

QGIS je multiplatformní software s otevřeným zdrojovým kódem sloužící pro 

vytváření, editaci, analýzu a vizualizaci geodat. Celý produkt je složený z jednotlivých 

zásuvných modulů. Tyto moduly se dělí na primární a sekundární. Primární moduly jsou 

součástí každé vydané verze, zatímco sekundární moduly slouží jako volitelné rozšíření na 

základě specializace uživatele. QGIS je pořád poměrně mladým produktem a stále prochází 

dynamickým vývojem. [12] 

3.6 GRASS GIS 

GRASS GIS je svobodný geografický informační systém s otevřeným kódem, který 

slouží tvorbu, správu, editaci, analýzu a vizualizaci geodat. Mezi jeho klíčové vlastnosti patří 

multiplatformita, robustnost a možnost komunikace prostřednictvím textového terminálu. 

Od roku 1982, kdy byl GRASS GIS vyvinut armádou USA, prošel software bouřlivým 
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vývojem a nyní je používán vládními, akademickými a komerčními institucemi napříč celým 

světem. Díky takto silné uživatelské základně a špičkové dokumentaci je práce se softwarem 

GRASS vysoce efektivní. [13] 

3.7 FWTools 

FWTools je sada open-source GIS nástrojů̊ vytvořená Frankem Warmerdamem, 

fungující na všech moderních systémech jako Linux, Windows, MacOS a další. Sada 

obsahuje nástroje OpenEV, GDAL, MapServer, PROJ.4,OGDI a jejich podpůrné́ 

komponenty. FWTools dynamicky reaguje na nové verze všech komponent a snaží se je 

implementovat. [8] [15]             
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4 POUŽITÉ PROGRAMOVACÍ JAZYKY A KNIHOVNY 

4.1 Python 

Python je interpretovaný objektově orientovaný skriptovací jazyk, který je vyvíjený 

jako open-source projekt. Díky tomu, že se jedná o interpretovaný jazyk, je Python funkční 

na většině moderních platforem. Je známý pro svůj víceparadigmatický přístup, to znamená, 

že umožňuje programátorovi řešit problém nejen z objektového náhledu, ale také z pohledu 

funkcionálního nebo procedurálního programování. K základní charakteristice jazyka patří 

zejména vysoká vyjadřovací schopnost kódu a jeho dobrá čitelnost. Další vlastností 

programovacího jazyka Python, které se v praxi s výhodou využívá, je tzv. embedding, což 

umožňuje snadné vkládání Pythonu do jiných aplikací, kde pak slouží jako skriptovací jazyk. 

Z pohledu programátora, pohybujícího se v oblasti GIS, je programovací jazyk Python 

součástí mnoha aplikací nebo dokonce jejich primárním programovacím jazykem. To z něj 

dělá silný nástroj pro automatizaci GIS úloh, vytváření nových zásuvných modulů nebo k 

vytváření zcela nových aplikací. [16] 

4.2 Unixový shell 

Shell je tradičním rozhraním pro Unixové systémy. Vytváří prostředí příkazového 

řádku, pomocí kterého je možné ovládat počítač. Zadané příkazy do tohoto řádku se 

interpretují a následně se spouští odpovídající programy. Tyto příkazy je možné slučovat do 

skriptů, a tím zadávané úlohy automatizovat. [17] 

4.3 Hypertext Preprocessor 

PHP je interpretovaný objektově orientovaný skriptovací jazyk. Je používán 

především pro vytváření serverových části dynamických webových aplikací a to právě díky 

výborné kompatibilitě s ostatními internetovými technologiemi a databázovými systémy. 

Lze jej použít i pro vytváření desktopových webových aplikací. V případě scénáře, kdy je 

technologie PHP používána k vytváření pozadí dynamických webových stránek, jsou PHP 

skripty spouštěny na straně serveru. Klientská část pak pracuje pouze s výstupy PHP skriptů. 

Velkou předností je pak množství frameworků, které na základě PHP vznikly (Cake, Nette, 
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Kohana, Jelix...). Tyto frameworky výrazně usnadňují a unifikují implementaci složitějších 

programových struktur s využitím moderních a bezpečných programátorských technik a 

modelů. 

V současnosti se jedná o skriptovací jazyk s největší uživatelskou základnou. [18] 

4.4 HyperText Markup Language 

HTML je značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek. Základem jazyka 

jsou značky a jejich atributy. Pomocí těchto značek je možné formátovat text a definovat 

množství objektů. Nejnovější specifikací tohoto jazyka je HTML 5, tato verze definuje v 

rámci tohoto jazyka mnoho nových prvků, které výrazně rozšiřují jeho možnosti. Oproti 

předešlým specifikacím HTML 5 přináší podporu offline aplikací, relačních databází a 

množství nových tagů. 

4.5 Asynchronous JavaScript and XML 

AJAX je sada technologií sloužící k vývoji interaktivních webových aplikací. Díky 

asynchronní komunikaci s webovým serverem je možné měnit obsah části stránky bez 

nutnosti znovunačtení, jak je zvykem u webových stránek fungujících podle klasického 

modelu. Klient má při práci se stránkou pocit větší plynulosti. Načtením jen určitého 

elementu stránky v případě správné implementace lze výrazně snížit objem vyměňovaných 

dat mezi klientem a serverem, ale také snížit zátěž backendových systémů. [19] 

4.6 JavaScript  

JavaScript je interpretovaný objektově orientovaný multiplatformní programovací 

jazyk vyvinutý ve společností NetScape Communications Corporation. Je využíván 

především pro ovládání interaktivních a dynamických DOM elementů. JavaScriptový kód 

se spouští na straně klienta. Z pohledu klienta lze JavaScript považovat za potencionální 

zdroj rizika, proto například nemůže pracovat se soubory na zařízení klienta. [20] 
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4.7 JQuery 

Jquery je JavaScriptová knihovna usnadňující interakci mezi HTML. Komponenty 

JQuery umožní pracovat s DOM elementy, obsluhovat události, manipulovat s CSS a 

vytvářet jednoduché vizuální efekty takovým způsobem, že eliminuje rozdílné reakce 

prohlížečů na JavaScriptové kódy. JQuery lze použít s výhodou pro tvorbu dynamického 

GUI. [21] 

4.8 PyFPDF 

PyFPDF je knihovna pro vytváření dokumentů v prostředí programovacího jazyka 

Python. Vznikla na základě PHP knihovny FPDF. Knihovna vyniká jednouchým použitím a 

žádnými externími závislostmi. Knihovna je šířena pod licencí GNU/GPL. [22] 

4.9 GDAL/OGR 

GDAL/OGR je knihovna pro zpracování rastrových i vektorových dat. Díky podpoře 

více než 50 rastrových a 20 vektorových formátů a velkému množství funkcí pro práci s 

prostorovými objekty je tato knihovna ideálním prostředkem pro automatizované zpracování 

prostorových dat. [23] 

4.10 OpenLayers 

OpenLayers je JavaScriptová knihovna poskytující API pro tvorbu webových aplikací 

pracujících s prostorovými daty. Prostřednictvím této knihovny je možné vytvořit 

uživatelské prostředí pro mapovou prohlížečku v prostředí internetového prohlížeče, ve 

kterém pak je možné vytvářet, prohlížet, editovat a analyzovat jednotlivé vrstvy a jejich 

atributová data. [8] 

4.11 EPSG 

Vědecká organizace European Petroleum Survey Group vytvořila v roce 1985 databázi 

veškerých geodetických dat potřebných k jednoznačné identifikaci jednotlivých 

souřadnicových systémů, jejich definici a práci s nimi. Popisuje také transformace mezi 
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jednotlivými projekcemi. Tato databáze je často používaná v nejrůznějších GIS softwarech. 

[8] 

4.12 Proj.4  

Proj.4 je knihovna pomocí které lze provádět konverze mezi jednotlivými 

kartografickými projekcemi. Jedná se o projekt z rodiny OSGeo vedený Frankem 

Warmerdamem. Tuto knihovnu je možné používat nejen v mnoha programovacích jazycích, 

ale je také k dispozici jako soubor spustitelný z příkazové řádky. [24] 
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5 POUŽITÁ DATA 

5.1 OpenStreetMap 

OpenStreetMap je projekt založený na komunitních principech, který si klade za cíl 

poskytnout uživatelům přístup k bezplatně dostupným geografickým datům. Geodata 

použita k vytvoření OpenStreetMap jsou získávána z mnoha zdrojů, jako jsou například 

orgány státní správy, nejrůznější firmy, otevřené databáze a dobrovolnické mapovací 

kampaně. Tato politika umožňuje OpenStreetMap dosáhnout vysoké míry pokrytí povrchu 

země, ale ne vždy je možné zaručit správnost těchto dat, jelikož byly mnohdy pořízeny 

amatérským způsobem a neodpovídajícím vybavením. OpenStreetMap je nyní 

plnohodnotnou protiváhou mnohým komerčním projektům.[14] 

 Data z OpenStreetMap byla použita jako zdroj podkladových dat při tvorbě grafických 

výstupů. 

5.2 ArcČR 500  

Digitální vektorová databáze ArcČR 500 verze 3.1 poskytuje geografická data z území 

České republiky v měřítku 1:500 000. Je složena ze dvou samostatných geodatabází, přičemž 

první geodatabáze obsahuje topografické údaje jako: 

 bažiny a rašeliniště, hranice, lesy, 

 letiště, 

 národní parky a CHKO, 

 sídla, 

 silniční síť, 

 vodní plochy, vodní toky, 

 vrstevnice, výškové kóty, 

 železniční síť, železniční stanice. 

Druhá geodatabáze osahuje administrativní členění a socioekonomické údaje. 

Zahrnuje všechny úrovně od „ZSJ“ až po úroveň „Stát“.[27] 

Topografická data z první geodatabáze posloužila jako vstupní data pro tvorbu 

digitálního modelu terénu. 
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6 MODELOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ 

Faktory ovlivňující znečištění ovzduší můžeme rozdělit do tří skupin a to faktory 

zdrojů, faktory ovzduší, a faktory ostatního prostředí. Nejvýznamnější kategorií faktorů 

ovlivňující koncentraci znečišťujících látek v ovzduší je kategorie zdrojů. Zdrojem je 

myšleno konkrétní místo vypouštějící znečišťující látky do ovzduší. Znečišťujícím látkám 

opouštějícím zdroj se říká emise. Emise vypouštěné do atmosféry se během transportu 

atmosférou nazývají transmise. Pokud se tyto látky nacházejí v přízemní vrstvě atmosféry, 

jsou nazývány imise a při styku se zemským povrchem se z nich stanou depozice (obrázek 

3). Vlastnosti šíření znečišťujících látek jsou z velké míry ovlivněny geometrickými atributy 

zdroje a fyzikálními vlastnostmi emisí. Je nutné však počítat taky s faktory ovzduší, které se 

dynamicky mění a je ovlivňováno působením větru, slunce, srážek apod. Do ostatních 

faktorů lze zahrnout tvar terénu, vegetační pokryv nebo drsnost povrchu.[3][28] 

 

 

Obrázek 3 –Rozptyl znečišťujících látek v  ovzduší. Převzato(Bitta 2011)  

 

6.1 Metodika SYMOS’97 

Jak již bylo uvedeno výše, metodika SYMOS’97 je dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. 

jedním z referenčních modelů pro území ČR. SYMOS’97 je doporučený orgány MŽP ČR 

pro hodnocení vlivu plynných nebo prašných exhalací. Metodika umožňuje výpočet 

znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi, které jsou vypouštěny 
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bodovými, liniovými nebo plošnými zdroji. Hodnoty znečištění jsou stanoveny pro síť 

referenčních bodů. [3] Pro každý referenční bod je možné zjistit několik základních 

charakteristik znečištění v ovzduší: 

 maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací ve všech 

třídách rychlosti větru a stability ovzduší, nebo také bez ohledu na rychlost 

větru a stabilitu ovzduší, 

 klouzavý osmihodinový průměr, 

 roční průměrné koncentrace, 

 doba trvání překročení zadaných hodnot koncentrací (imisní limity). 

6.1.1 Požadavky na data     

Vstupní data pro modelování jsou do modelu vkládána v podobě textových souborů ve 

standardním tvaru. Pro úspěšné spuštění modelu je nutné připravit tato data:     

 popisující terén v oblasti modelování,     

 popisující dlouhodobou meteorologickou situaci v oblasti modelování, 

 popisující znečišťování ovzduší v oblasti modelování, 

 popisující referenční́ body (receptory) v oblasti modelování.         

Příprava dat samotných bude popsána v pozdějších kapitolách. [3] 

6.1.2 Data popisující terén v oblasti modelování  

Metodika SYMOS’97 vyžaduje znalost tvaru terénu celé modelované oblasti. Zdrojem 

těchto dat pro území ČR může být například vektorová databáze ArcČR 500 verze 3.1 (1:500 

000, © ArcData Praha). Z topografických výškopisných údajů obsažených v databázi ArcČR 

500 byl vytvořen digitální model terénu, který byl převeden do vstupního formátu pro model 

SYMOS’97, tedy do textového formátu ASCII grid. [3]     

6.1.3 Data popisující meteorologickou situaci v oblasti modelování 

Metodika SYMOS’97 také potřebuje údaje charakterizující metrologickou situaci v 

oblasti modelování. Tyto údaje jsou do modelu zadávány v textovém formátu v podobě 

stabilní větrné růžice. Jedná se o statisticky zpracovaná data z meteorologických pozorování 

v dané oblasti (stabilita ovzduší, rychlost větru, teplotní stabilita ovzduší). Hodnoty ve větrné 

růžici vyjadřují procentuální pravděpodobnost výskytu konkrétní meteorologické situace 
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definované směrem větru, třídou rychlosti větru a třídou stability ovzduší (obrázek 4). 

Větrnou růžici lze získat buď jako výstup služby ČHMU nebo statistickým zpracováním dat 

získaných z meteorologických stanic v dané oblasti a údajů o stabilitě atmosféry. [3] 

 

Obrázek 4 - Grafy a tabulka popisující stabilitní větrnou růžici  

 

6.1.4 Data o zdrojích znečištění ovzduší v oblasti modelování 

Metodika SYMOS’97 potřebuje pro výpočet podrobný popis stacionárních 

antropogenních zdrojů v celé oblasti. Popis tohoto zdroje se skládá z popisu jeho 

geometrické složky a z popisu emisí vypouštěných tímto zdrojem, přičemž geometrická i 

emisní složka popisu zdroje jsou uloženy v samostatných souborech. Během modelování 
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jsou pak tyto soubory propojeny na základě jednoznačného identifikátoru. Pro úspěšné 

modelování vlivu bodových a plošných zdrojů je nutné znát tyto parametry zdrojů: 

 poloha zdroje, 

 výška terénu v místě zdroje,  

 výška výduchu nad terénem,   

 objem spalin,  

 teplotu spalin,  

 rychlost spalin, 

 vnitřní průměr výduchu, 

 tepelnou vydatnost zdroje. 

 šířka zdroje (plošné zdroje)  

Pro modelování vlivu liniových zdrojů jsou vstupní parametry zcela odlišné. Těmito 

zdroji jsem se však ve své práci nezbýval. Problematiku liniových zdrojů plánuji vyřešit 

v budoucnosti. 

6.1.5 Data popisující referenční body v oblasti modelování 

Referenční body jsou určeny souřadnicemi X,Y,Z. Jedná se o pravidelnou nebo také 

nepravidelnou síť bodů, které pokrývají oblast zájmu. V těchto bodech pak dojde k výpočtu 

znečištění. V praxi se často používá pravidelná síť doplněná o body v místech měření 

reálných dat (stanice imisního monitoringu). Pokud je počet referenčních bodů menší, je 

možné síť vytvořit a editovat ručně. V případě většího počtu referenčních bodů se 

doporučuje použití nástrojů GIS. [25]  
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7 ANALÝZA A NÁVRH 

Zevrubná analýza řešeného problému a specifikace požadavků je kritickou částí ve 

vývoji informačních systémů. V praxi se pak můžeme setkat s tím, že této fázi není věnována 

dostatečná pozornost nebo se dokonce úplně vynechává. Toto rizikové chování může mít za 

následek vážné komplikace během pozdějších fází implementace informačního systému a 

může si vyžádat rozsáhlý redesign celého systému. [8] 

7.1 Okolí systému 

Okolím systému se myslí množina všech entit (aktérů), které nejsou součástí systému, 

ale interagují s ním. To znamená, že jsou buď zdrojem informací vstupujících do systému, 

nebo cílem informací vystupujících ze systému.[9] 

7.2 Administrátor 

Administrátor disponuje komplexními znalostmi problematiky informačních 

technologií, především pak v oblasti správy serverových řešení a webových technologií. Má 

veškerá práva ke správě serveru a může zasahovat do programových kódů. Zásahy 

administrátora nejsou při běžném provozu potřeba. Jeho úloha spočívá především v 

pravidelné údržbě serveru. Drtivou většinu zásahů může administrátor provádět pomocí 

emulátoru terminálu a vzdáleného přístupu. [8] 

7.3 Správce systému 

Správce systému je pokročilým uživatelem informačních technologií a zná podrobně 

proces matematického modelování. Jeho práva na serveru jsou omezená. Má však přístup k 

celé aplikaci a k datům nahraným běžnými uživateli, nebo k datům vzniklým během procesu 

modelování. Správce musí do systému zasahovat pouze v problematických případech, 

během bezchybného provozu nejsou jeho zásahy nutné a může se věnovat spíše 

statistickému vyhodnocení fungování serveru. [8] 
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7.4 Běžný uživatel 

Běžný uživatel je osoba přistupující k systému bez hlubších znalostí informačních 

technologií a s povrchní orientací v problematice matematického modelování. 

Prostřednictvím interaktivního webového rozhraní může importovat vstupní soubory a 

nastavovat parametry modelování. Odesláním souborů na server odstartuje celý proces 

modelování. [8] 

 

7.5 Specifikace požadavků 

Na základě komunikace se zadavatelem byly shromážděny požadavky na funkčnost 

systému a vlastnosti systému. Tyto požadavky bylo dále nutné kategorizovat. Kategorizaci 

je možné provést na základě mnoha kritérií. V tomto případě bylo využito kategorizační 

kritérium MoSCoW (Must, Should, Could, Want). Pomocí tohoto kritéria získáme 4 třídy 

požadavků rozdělených dle jejich priority (tab. 1). [8] 

 

Tabulka 1 –  Kategorizace požadavků  

 

 

 

  

ID 
požadavku 

Požadavek Priorita 

R1 Spouštění modelu z prostředí webového prohlížeče M 

R2 Použití open-source technologií M 

R3 Dohledatelnost jednotlivých úloh M 

R4 Plně automatizovaný systém M 

R5 Log soubor o průběhu úlohy S 

R6 Výstup ve formě PDF dokumentu S 

R7 Komunikace s uživatelem prostřednictvím elektronické pošty C 

R8 Protokol s podrobným výpisem terminálu o průběhu úlohy C 

R9 Vytvoření zadání úlohy pomocí interaktivní mapy C 

R10 Dokumentace uživatele W 

R11 Dokumentace správce dat W 

R12 Možnost monitoringu vytížení serveru W 

R12 Intuitivní GUI W 

 M = Musí, S= Mělo by, C=Mohlo by, W =Bylo by dobré   
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8 VLASTNÍ ŘEŠENÍ 

8.1 Instalace potřebného softwaru 

Prvním krokem celé realizace byla instalace veškerého potřebného softwaru na 

virtuální server. Nejdříve došlo k instalaci operačního systému Ubuntu 14.04 LTS, poté byl 

nainstalován aplikační software. Jednalo se především o software potřebný k běžnému 

provozu a údržbě serveru. Dalším krokem byla instalace nástrojů GIS a jiných programů, 

které jsou potřebné k zajištění požadovaných funkcionalit serveru. Instalace veškerého 

aplikačního softwaru probíhala z prostředí terminálu prostřednictvím protokolu SSH. Na 

server byl nainstalovaný tento software: 

 Htop 

 MC 

 MYSQL  

 Apache 

 Tomcat 

 GRASS GIS 

 SYMOS 97´ 

S výjimkou programu GRASS GIS a SYMOS 97‘ se tedy jedná o software patřící mezi 

základní výbavu serverových stanic. 

 

8.1.1 Operační systém 

Jako operační systém byla vybrána serverová distribuce systému Ubuntu 14.04 LTS. 

Instalace systému byla realizována prostřednictvím konzole v programu VMware a 

probíhala standardním způsobem. Po úspěšné instalaci systému bylo nutné nainstalovat 

moduly VMware tools do prostředí operačního systému. Tyto moduly zajišťují optimální 

běh serverů ve virtuálním prostředí. Posledním krokem byla instalace SSH serveru a klienta, 

což umožnilo přístup k virtuálnímu serveru z prostředí klasického terminálu. 

8.1.2 Instalace a konfigurace GRASS GIS 

Klasická Instalace Grass GIS v prostředí linuxového operačního systému Ubuntu je 

velice jednoduchá. Pro úspěšnou instalaci je nutné provést dva kroky. Nejprve je nutné přidat 

zdrojový repositář do konfiguračního souboru /etc/apt/sources.list. Druhým krokem je pak 
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instalace samotného programu příkazem apt-get install grass. Stažení a instalace programu 

pak proběhne automaticky. Pro editaci konfiguračních souborů a instalaci programů je nutné 

mít příslušná práva, proto je nutné tyto operace provést pod uživatelem SUDO. Poté, co je 

GRASS GIS úspěšně nainstalován, je nutné jeho prostředí správně nakonfigurovat. 

Kritickým bodem je pak konfigurace proměnného prostředí, které při správném nastavení 

umožní využívat funkcí softwaru GRASS GIS pomocí příkazové řádky, přičemž program 

nemusí mít spuštěné GUI. [26]  

8.2 Architektura aplikace 

Ze specifikace požadavků je patrné, že spouštění a zadávání vstupních dat má probíhat 

z prostředí internetového prohlížeče. Samotné modelování by pak mělo probíhat na straně 

serveru. Pro tento scénář bylo nutné navrhnout vhodnou architekturu (obrázek 5) celé 

aplikace, která bude zajišťovat automatické provádění úloh modelování při dodržení maxima 

zásad bezpečného provozu serveru.   

Dále je žádoucí, aby jednotlivé modelované úlohy byly uchovány v samostatných 

adresářích, které budou jednoznačně identifikovatelné. Samotné adresáře budou obsahovat 

veškerá vstupní data poskytnutá uživatelem, pracovní data vzniklá v průběhu modelování, 

výstupní data z modelování a následného zpracování výsledků. Tyto adresáře budou v 

pravidelných intervalech zálohovány a migrovány do připravených datových skladů. 

Uživateli bude na zadaný mail zaslána stručná zpráva z modelování obsahující odkaz 

směřující k archívu s výstupními soubory. 
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Obrázek 5- Architektura aplikace  

8.3 Uživatelská část 

Uživatelská část je jedinou částí systému, která je přístupná běžným uživatelům. 

Veškerá komunikace uživatele směrem k serveru probíhá pomocí internetového prohlížeče 

a v něm zobrazené interaktivní mapy s přehledným uživatelským rozhraním. Pomocí této 

klientské aplikace je uživatel schopný definovat oblast zájmu, zdroje znečištění, 

meteorologickou situaci a podrobnost výpočtu. Veškeré údaje zadané prostřednictvím 

uživatelského rozhraní a údaje potřebné pro identifikaci úlohy se po potvrzení odešlou 

protokolem HTTP a metodou POST na adresu obslužného PHP skriptu umístěného na 

serveru.  

Uživatelská část systému byla navržena tak, aby působila přehledně a uživatel se v ní 

rychle orientoval. Uživatel zde není rozptylován zbytečnými ovládacími prvky a vizuálními 

efekty. Uživatelskou část je možné rozdělit do několika logických celků (obrázek 6). Tyto 

celky jsou: 

 mapové pole, 

 vrchní lišta, 

 formulář pro zadávání vstupních dat, 

 prostor pro automaticky vypočítané parametry sítě referenčních bodů, 

 mapové ovládací prvky. 
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Nejvýznamnějším prvkem je bezesporu mapové pole. Mapové pole slouží 

k vymezení zájmové oblasti, ve které bude probíhat modelování. Tato oblast se vymezí 

pomocí myši, kliknutím a následným tažením. Je žádoucí, aby vymezená oblast měla 

tvar blížící se čtverci, což slouží jako prevence případným kolizím jednotlivých prvků 

při automatizované tvorbě grafických výstupů. Zadanou oblast je možné dále upravovat 

a posunovat. Parametry charakterizující zájmovou oblast se s každou změnou 

automaticky doplňují do formuláře, kde slouží jako podklady pro automatické výpočty 

parametrů sítě referenčních bodů. Tyto parametry jsou: 

 délka strany x, 

 délka strany y, 

 počet receptorů. 

 Na pravé straně se pak nachází formulář pro zadávání vstupních dat. Po zadání 

souboru obsahujícího geometrickou složku zdroje dojde k automatické vizualizaci těchto 

zdrojů v mapovém okně. Do stejného formuláře se také zadává soubor obsahující popis 

emisí vypouštěných tímto zdrojem, větrná růžice a kontaktní e-mail.  

V levé části okna se nacházejí prvky, které slouží k pohybu v mapě. Pohyb v mapě je 

možný také pomocí myši nebo klávesnice.  

 

Obrázek 6 - Uživatelské rozhraní  

8.4 Serverová část 

Serverová část aplikace obstarává veškeré výpočetní a analytické procesy. Pro 

běžného uživatele je tato část prakticky nepřístupná. K jediné interakci běžného uživatele a 

serveru dochází pouze při nahrávání dat na server. 
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8.4.1 Nahrání souborů na server 

Zpracování dat odeslaných prostřednictvím uživatelského rozhraní probíhá za pomocí 

obslužného PHP skriptu. V první řadě musí být skriptem zachycen požadavek odeslaný 

prostřednictvím uživatelského rozhraní. Z tohoto požadavku jsou na základě jednoznačných 

identifikátorů extrahovány hodnoty jednotlivých parametrů a soubory. V dalším kroku se 

vytvoří adresářová struktura přímo pro danou úlohu a nastaví se příslušná práva pro přístup 

k těmto adresářům. 

Každá jednotlivá úloha je zpracovávána v samostatném adresáři, tento adresář je 

pojmenován jednoznačným identifikátorem (YYYYMMDDhhmmss_xxxxx) složeným z 

numerického kódu obsahujícího časovou informaci vytvoření souboru a z pěti náhodně 

vygenerovaných znaků z množiny velkých a malých písmen. Dalším krokem je uložení 

všech souborů pod unifikovanými názvy do připravené adresářové struktury. Posledním 

krokem je pak úprava jednotlivých textových souborů tak, aby odpovídaly všem konvencím 

používaných v unixových systémech. V případě vynechání tohoto kroku může dojít 

k chybnému načtení vstupních dat do modelu.  

8.4.2 Spouštění jednotlivých úloh 

Jednou ze základních myšlenek bylo v zájmu vyšší bezpečnosti oddělit klientskou část 

od části serverové. Z tohoto důvodu dojde po kontrole a následném nahrání vstupních 

souborů na server k ukončení jakékoliv činnosti a úloha čeká na automatizované zpracování 

serverem. 

Ke spuštění skriptů, které zajišťují automatizované zpracování nahraných dat, dojde 

prostřednictvím deamonu Cronu (obrázek 7). Cron je v unixových systémech speciální 

nástroj sloužící pro automatizované spouštění periodicky se opakujících úloh. Na základě 

nastavení tzv. crontab provede tento nástroj spuštění skriptu, který vykoná kontrolu 

adresářové struktury všech úloh modelování a na základě log souboru zakázky rozhodne o 

tom, jestli již byl proces zpracování spuštěn, v opačném případě je spuštěn script, který 

provede celý proces modelování. 
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8.4.3 Generování receptorů 

Prostřednictvím klientské aplikace uživatel definoval oblast modelování a parametry 

sítě referenčních bodů neboli receptorů. Na základě těchto parametrů je vygenerována 

pravidelná síť receptorů, přičemž je dodržena požadovaná struktura souboru. Toto 

generování probíhá na základě formule Haversine, pomocí které je možné provádět poziční 

výpočty na povrchu tělesa koule. V tomto konkrétním případě je tato rovnice využita k 

výpočtu souřadnic bodu v daném azimutu a vzdálenosti. Na základě vygenerovaných 

souřadnic je pak pomocí nástroje gdallocationinfo a digitálního modelu terénu zjištěna výška 

terénu v daném bodě. Těmto hodnotám je následně přiřazen jednoznačný identifikátor a 

výška receptoru nad terénem. Tyto informace jsou poté uloženy do pole, které se po 

vygenerování všech receptorů nahraje do souboru. 

 

Obrázek 7 –  Ukázka souboru crontab  
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8.4.4 Matematické modelování 

Metodika SYMOS’97 umožňuje práci prostřednictvím GUI i příkazové řádky. Pro 

automatizované výpočty je však GUI nepoužitelné. Celý postup modelování je zaznamenán 

ve spustitelném skriptu (obrázek 8). Výhodou tohoto řešení je opakovatelnost a 

jednoznačnost celého procesu. V první části skriptu se nastavují proměnné prostředí. V 

druhé části skriptu dojde k převodu souborů do binárního tvaru a k samotným výpočtům. 

 

Obrázek 8 –  Ukázka dynamického skriptu spouštějícího modelování  

8.4.5 Zpracování výstupů v GIS 

Zpracování výsledků pomocí klasických nástrojů poskytne uživateli popisnou 

statistiku dané oblasti. GIS systémy možnosti zpracování rozšiřují o možnost zobrazení, 

které svou názorností uživateli pomůže rychleji pochopit situaci v modelované oblasti. GIS 

také nabízí množství analytických funkcí.[31] V tomto konkrétním případě byl zvolen 

software GRASS GIS, který nativně funguje pod linuxovými systémy a lze jej pohodlně 

ovládat z příkazové řádky. Samotné zpracování dat pak probíhá za pomoci předpřipraveného 

skriptu, který na základě jednoznačného identifikátoru provede automatizovaně celou 

proceduru zpracování dat v GIS. 
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Jak již bylo výše uvedeno, výstupy metodiky SYMOS’97 jsou textové soubory a dbf 

databáze. Databáze obsahuje geometrickou složku všech receptorů zahrnutých do výpočtu, 

popisná složka receptorů je však rozšířena o výsledky matematického modelování. Tyto 

údaje jsou však pro běžného uživatele těžko analyzovatelné. Proto jsou tyto výstupy 

automatizovaně zpracovávány pomocí nástrojů GIS a jinými analytickými nástroji. 

Výstupem tohoto procesu jsou pak podklady, ze kterých bude sestavena zpráva, která 

běžného uživatele seznámí s charakteristikou rozložení znečištění v dané oblasti. V prostředí 

GIS systému je nutné provést tyto kroky: 

 import výstupních dat z procesu modelování, 

 bilineární interpolace bodové vrstvy znečištění, 

 sestavení a vygenerování grafických výstupů, 

 vygenerování výstupního souboru ASCII grid, 

 výpočet základních statistických charakteristik rastrové vrstvy znečištění. 

Výstupem z procesu modelování je dbf soubor. Tento soubor obsahuje všechny 

informace o receptorech a zároveň hodnoty vypočtené během procesu modelování pro každý 

receptor. Tento soubor je tedy nutné naimportovat do programu GRASS, zároveň je nutné 

označit sloupce s geometrií a s výsledky modelování. Tím vznikne vektorová bodová vrstva, 

kterou je možné dále zpracovávat a analyzovat pomocí nástrojů GIS ( obrázek 9). Import 

těchto údajů je proveden pomocí nástroje v.in.ogr v programu GRASS GIS . Na základě 

takto vytvořené vrstvy je pak možné nastavit pracovní region programu GRASS. 

Obrázek 9- Ukázka síťě referenčních doplněna o výsledky modelování  
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Pro lepší interpretaci výsledků modelování je vhodné vytvořit z vektorové vrstvy 

referenčních bodů interpolovaný rastr. Na základě odborné konzultace se zadavatelem a 

vypracování několika vzorových úloh bylo rozhodnuto o použití bilineární interpolace, která 

je známá pro svou snadnou implementaci a nízkou výpočetní náročnost. Výsledkem této 

interpolace je souvislý povrch respektující hodnoty v referenčních bodech. Pro provedení 

interpolace byl vybrán nástroj v.surf.bspline v programu GRASS GIS, který při vhodném 

nastavení vstupních parametrů provede bilineární interpolaci (obrázek 10). Interpolovaný 

rastr je následně exportován do souboru. Export je proveden pomocí funkce r.out.arc.  

 

Obrázek 10 –  Ukázka interpolovaného  rastru 

Předpokládá se, že v budoucnosti se budou vytvářet interpolované rastry pro všechny 

parametry vypočítané modelem SYMOS‘97. Pro demonstraci funkčnosti navrhovaného 

řešení byly použity pouze roční průměrné koncentrace. 

Je nutné brát v potaz, že tvorba mapových výstupů nebyla v programu GRASS GIS 

doposud uspokojivě vyřešena, jelikož se jedná především o nástroj analytický a ne 

kartografický.[32] Za účelem jednoznačné interpretace výsledků je na základě 

interpolovaného rastru vytvořena grafická kompozice (obrázek 11). Interpolovaný rastr je 

zde doplněn o síť komunikací a grid souřadnicového systému, což výrazně usnadňuje 

orientaci. Grafický výstup je také opatřen legendou a tiráží. K tvorbě těchto výstupů bylo 

využito tzv. PNG driveru, který umožňuje pohodlně pozicovat jednotlivé prvky grafického 
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výstupu a lze ovládat z příkazové řádky. Výsledek je pak exportován dle nastavení 

proměnného prostředí do png souboru. Tyto výstupy budou dále použity pro tvorbu 

výstupního pdf dokumentu.  

 

Obrázek 11- Grafický výstup  

Posledním krokem zpracování dat v programu GRASS GIS je vytvoření statistických 

charakteristik vytvořené rastrové vrstvy. Tyto charakteristiky poskytnou uživateli rychle a 

přehledně základní informace o situaci v oblasti. Výrazně se tak usnadní porovnání 

jednotlivých výstupů. Statistické charakteristiky jsou vytvářeny pomocí nástroje r.univar. 

Výsledek je pak uložený v samostatném textovém souboru.  

8.4.6 Vygenerování výstupního PDF 

Posledním krokem celého procesu je vygenerování závěrečné zprávy.  Tato zpráva 

musí obsahovat grafický výstup zobrazující vrstvu znečištění, základní charakteristiky 

území, základní statistické charakteristiky vrstvy znečištění a odkaz na archiv s GIS výstupy. 
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Pro generování závěrečné zprávy je využívána knihovna PyFPDF.  Výhodou této 

knihovny je možnost vygenerování výstupů na základě HTML dokumentu. V tomto 

konkrétním případě slouží HTML dokument jako šablona, do které jsou na základě 

jednoznačného identifikátoru doplněny příslušné hodnoty (obrázek 12). 

 

Obrázek 12 - Kompozice pdf dokumentu  

8.4.7 Odeslání výsledků uživateli 

Na základě jednoznačného identifikátoru se v adresářové struktuře najde příslušný 

soubor s identifikací zakázky, který obsahuje e-mail uživatele. Na tuto e-mailovou adresu 

bude uživateli následně odeslán PDF soubor. K odesílání PDF souboru bylo využito 

pythonovského modulu mailer. Pokud tato operace proběhne úspěšně, dojde ke komprimaci 

celé zakázky a jejímu následnému přesunu do archívu. 
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9 TESTOVÁNÍ A ZHODNOCENÍ 

9.1 Diskuze výsledků 

V rámci této diplomové práce bylo dosaženo kýženého výsledku. Byla vyvinuta pilotní 

aplikace, která umožňuje vzdálené spouštění modelů z prostředí internetového prohlížeče. 

Vyvinutá aplikace výstupy ze samotného modelování automaticky zpracuje v analytických 

nástrojích GIS. Výstupy tohoto procesu jsou tedy nejen výsledky samotného modelová 

v textové podobě, ale také grafické a statistické výstupy charakterizující situaci v oblasti. 

Mimo tyto výsledky jsou uživateli dodány taky vrstvy vzniklé při zpracování dat pomocí 

nástrojů GIS. Ve srovnání s klasickým neautomatizovaným postupem, kdy je pracovník 

nucen provádět tyto věci pomocí postupů s nízkou úrovní automatizace, dojde k výraznému 

ušetření časových zdrojů. Díky unifikovanému postupu, archivaci výsledků a podrobnému 

protokolování celého procesu jsou chyby v modelování rychle dohledatelné a chyby 

způsobeny lidským faktorem jsou eliminovány téměř na minimum.  

Rychlost zpracování jednotlivých úloh je závislá na počtu referenčních bodů, velikosti 

území a počtu zdrojů. Nejdéle trvající proces je generování receptorů, které je výrazně 

zpomaleno zjišťováním nadmořské výšky z digitálního modelu terénu. V případě většího 

počtu kombinací referenčních bodů a zdrojů dochází také ke zpomalení samotného 

modelování. Obecně lze však říci, že rozptylové studie menšího rozsahu lze zpracovat v řádu 

jednotek minut. 

Při porovnání výsledků s Katedrou ochrany životního prostředí v průmyslu bylo se 

stejnými vstupními daty dosaženo rozdílných výsledků. Tyto rozdíly však nebyly nijak 

významné. S největší pravděpodobností se jednalo o rozdíly způsobené rozdílnými 

interpolačními metodami.  

Předložené řešení je univerzální a modulární, tudíž dokáže pružně reagovat na 

požadavky zadavatele a aplikaci lze libovolně rozšiřovat nebo modifikovat. Na základě 

dosavadních výsledků lze tvrdit, že aplikace je svébytná a během běžného provozu 

nepotřebuje žádné zásahy z venčí. Celé poskytnuté řešení je postaveno na technologiích 

s otevřeným zdrojovým kódem. Jediným licencovaným softwarem je model SYMOS´97. 
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 Po celou dobu tvorby tohoto informačního systému docházelo k testování dílčích 

částí. Během tohoto testování pracovaly jednotlivé komponenty velice spolehlivě. Avšak při 

komplexním testování celého systému, se začaly objevovat problémy. Nejvýznamnějším 

problémem byla rozdílná přístupová práva uživatelů k jednotlivým souborům během, dílčích 

částí procesu modelování. 

Další problém se objevil při zátěžových testech. V případě spuštění dvou úloh 

najednou dojde k zatížení obou jader na maximum (obrázek 13). Pokud nastane takováto 

situace, nezbývá dostatek výpočetního výkonu pro režii systému. To může způsobit prudké 

zvýšení doby odezvy serveru, což bude mít za následek snížený komfort pro běžného 

uživatele. Tento problém je řešitelný navýšením počtu jader. Přičemž jedno jádro by bylo 

rezervované pro systém a zbylá jádra by sloužila pro více vláknové výpočty. 

 

Obrázek 13 –  Ukázka plného zatížení systému během generování receptorů  

Další problematickou částí byla tvorba grafických výstupů. V případě, že uživatel 

definoval oblast s atypickými rozměry, docházelo k tomu, že se grafický výstup nevešel 

do připraveného dokumentu, docházelo ke kolizím s legendou apod. Na základě těchto 

zkušeností byla upravena funkcionalita, pomocí které je realizován výběr zájmové oblasti 

tak, aby bylo možné definovat pouze oblast, která je tvarem blízká čtverci. 
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9.2 Kompatibilita 

Aplikace je optimalizovaná pro prohlížeč Chrome 42.0.2311.90. Celý vývoj aplikace 

byl však koncipován tak, aby byla kompatibilní s většinou konvenčních prohlížečů. Ve všech 

uvedených prohlížečích je pak dosaženo plné funkčnosti aplikace: 

 Internet explorer 11 

 Mozilla Firefox 37.0.2 

 Chromium 42.0.2311.90 

 Chrome 42.0.2311.90 

 Opera 29.0 

 Safari 8.0.5 
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10 ZÁVĚR 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, hlavním cílem práce bylo navrhnout a implementovat 

vhodnou metodiku pro vzdálené spouštění modelů. 

V první části práce jsem se podrobně seznámil s řešenou problematikou a stanovil si 

předběžné cíle a směr vývoje. V této části jsem se také snažil identifikovat silné a slabé 

stránky zkoumaných řešení. Tyto poznatky jsem pak zahrnul do návrhu samotné aplikace.  

Během analýzy a návrhu byly vytyčeny jasné cíle, které měla práce sledovat. Na 

základě těchto cílů jsem navrhl vhodný postup pro jejich realizaci a také jsem se seznámil s 

veškerými technologiemi potřebnými pro úspěšné dosažení vytyčených cílů. Během 

implementace jsem úspěšně zvládl vytvořit a propojit všechny dílčí části systému do 

funkčního celku. Na základě testování bylo možné určit silné i slabé stránky tohoto systému 

a stanovit směr dalšího vývoje.  

I když se mi podařilo splnit veškeré stanovené cíle, a tím uspokojit zadavatele, 

nepovažuji práci na této aplikaci za dokončenou. V současné době je k dispozici pilotní 

aplikace, která využívá pouze zlomku možností implementovaného modelu. Na tomto řešení 

je nyní možné postavit aplikaci, která bude komplexně využívat možností metodiky 

SYMOS’97. Prostor pro rozvoj vidím v oblasti grafických výstupů, které bych chtěl 

postupem času povýšit na plnohodnotná kartografická díla. Dále zde vidím prostor pro 

optimalizaci dílčích výpočetních úloh, a to zejména přepracováním algoritmů těchto úloh 

tak, aby byly řešitelné více-vláknovými výpočty. V budoucnosti by také aplikace mohla být 

rozšířena o správu uživatelských účtů, prostřednictvím kterých by uživatel přistupoval pouze 

ke svým úlohám modelovaní.  

V Současné době bude práce využívaná pracovníky Katedry ochrany životního 

prostředí v průmyslu, přičemž bude nadále testována, odlaďována a doplňována o různé 

inovace. V budoucnu se pak počítá s nasazením této aplikace do komerčního provozu. 

Jelikož se mne problematika ochrany životního prostředí a informačních technologií 

dotýká nejen v profesním, ale i v osobním životě, chtěl bych se v budoucnu tomuto tématu 

dále věnovat.  
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