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Abstrakt 

Petr Marek, Databázové systémy a prostorová data. Bakalářská práce. Ostrava 2008 

       Tato bakalářská práce se zabývá obecným popisem vlastností prostorových dat. Podstatná 

část je zaměřena na databázové systémy s podporou prostorových dat, zdůraznění jejich 

základních vlastností a v jednom z těchto systémů vytvořit řešenou ukázkovou databázi 

popisující práci s prostorovými daty, k tomu byl použit produkt firmy Oracle s názvem Oracle 

Spatial. 

 

 

 

Abstract 

Petr Marek, Database systems and spatial data. The Bachelor thesis. Ostrava 2008 

       The Bachelor’s thesis deals with the general description of the spatial data characteristics. 

The main part focuses on the database systems supporting the spatial data and it emphasises 

their basic characteristics. A sample database describing work with the spatial data is 

generated in one of these systems by using Oracle Spatial, a product of Oracle Corporation. 
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1. Úvod 

Masové využívání prostorových dat přišlo s rozvojem informačních technologií, 

především s vytvořením počítačového systému pro ukládání a organizování prostorových 

informací, tzv. GISu (geografický informační systém). Geografické informační systémy 

zažily v poslední době obrovský rozmach, mají široký rozsah použití. Díky dostupných 

softwarových a hardwarových prostředků umožňuje GIS vytvářet modely částí zemského 

povrchu. Tyto modely se dají využít např. k určování záplavových zón řek, plánování 

výstavby silnic, předpovídání vývoje počasí, výběr lokace pro čističku odpadních vod, čímž 

napomáhají řešit různé problémy. GISy mohou také zefektivnit politické, ekonomické, 

sociální podmínky územních celků. Protože jsou prostorová data velmi objemná a kapacitně 

náročná, tak se musejí ukládat do prostorových databází tzv. SŘBD (systém řízení báze dat) 

nebo též DBMS (database management system). Tento systém musí být schopen efektivně 

pracovat s velkým množstvím dat, ale také řídit, organizovat analyzovat a definovat strukturu 

těchto dat. Mezi nejpoužívanější SŘBD patří komerční produkt firmy ORACLE s názvem 

ORACLE Spatial, nebo open - source produkt s názvem Postgre SQL.    

Cílem této bakalářské práce je, za prvé seznámit se s základními pojmy vztahujícími          

se k prostorovým datům. Za druhé seznámení s některými databázovými systémy s podporou 

prostorových dat. Za třetí vytvořit a popsat příklad ve vybraném databázovém systému 

s podporou prostorových dat. Po konzultaci s vedoucím mé práce Ing.Robertem Klimundou 

jsem si vybral příklad v prostorové databázi ORACLE Spatial, což je rozšíření databáze 

ORACLE 10g. Základem bylo dostatečné seznámení s prací s vícerozměrnými daty a jakýsi 

dostatečný popis principů, algoritmů a metod ORACLE Spatial, který jsem demonstroval na 

již zmiňovaném příkladě 
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2. Vlastnosti prostorových dat 

2.1.     Prostorová data 

„Doc. Voženílek charakterizuje data jako obrazy vlastností objektů, formalizované pro 

zpracování prostřednictvím osob nebo výpočetní techniky. Speciálním případem jsou 

prostorová data, což jsou polohově lokalizovaná data obsahující tematické informace vázané     

k údaji o poloze. Jsou určena svým geometrickým tvarem a polohou na zemském povrchu. 

Vlastnosti geografických entit a jevů popisují grafická (prostorová) a negrafická 

(neprostorová) data, přičemž první popisují prostorové umístění a vzájemný vztah entit ve 

zvoleném souřadnicovém systému, zatímco druhé jsou popisné údaje vztažené ke 

geografickým objektům. Posledním důležitým pojmem je informace, což je význam 

přisuzovaný datům člověkem.“ [6] 

Prostorová data (geodata) - data která mají vztah (odkazují) k určitým místům a 

objektům které se nacházejí v prostoru. 

 

2.2.     Geoobjekty 

Prostorová data se skládají z jednotlivých částí modelované reality kterým říkáme 

geoobjekty. Tyto geoobjekty dále dělíme podle počtu dimenzí na:  

- 0D geoobjekty - objekty které jsou bezrozměrné, body, definované pouze svou 

polohou. 

- 1D geoobjekty - objekty které jsou jednorozměrné, úseky čar s konečnou délkou         

a plochou 

- 2D geoobjekty - objekty které jsou dvojrozměrné, polygony s konečným obvodem      

a konečnou plochou. 

- 3D gooobjekty - objekty které jsou trojrozměrné, říká se jim polyhedrony. 

 

2.3.    Dělení prostorových dat do datových vrstev 

Smyslem dělení geodat do datových vrstev je usnadnění analýzy dat, tzn., že geoobjekty 

které popisují stejné téma jako např. silnici, nadmořskou výšku nebo vodstvo se ukládají         

do stejných mapových vrstev. 
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2.4.    Datové modely 

Datové modely popisují způsob uložení údajů o geoprvcích v datové bázi. Tyto datové 

modely lze rozdělit na vektorové a rastrové modely. [8,12] 

 

2.4.1.     Vektorový datový model 

       Základní elementy vektorového modelu tvoří: bod, linie, polygon (pro 2D prostor nebo 

komplexní útvary 2D a 3D prostor), tyto elementy reprezentují reálný svět. K elementům jsou 

vztaženy údaje o objektech, které reprezentují např. souřadnice X(hodnota), Y(hodnota) 

mohou reprezentovat např. louku. K této louce se vztahují další informace jako třeba majitel 

nebo nadmořská výška. Tato popisná část spravována především systémem řízení báze dat 

(SŘBD). 

 

Typy vektorových modelů  

- špagetový model - v tomto modelu jsou v jednom seznamu uloženy všechny 

typy objektů a to bez ohledu na počet dimenzí. Tento seznam má pouze dvě 

položky, a to typ objektu (bod, čára, polygon) a parametry objektu. Tento 

model je vizualizován na Obr. 2.4: Špagetový model 

- hierarchický model - tento model ukládá data hierarchicky s ohledem na 

počet dimenzí. Tento hierarchický model je vizualizován na Obr. 2.3: Ukázka 

uložení vektorových dat v hierarchickém vektorovém modelu  

- topologický model - tento model je kompromisem mezi výše uvedenými 

modely. 

 

2.4.2.     Rastrový datový model 

       Poznávacím znakem tohoto typu modelu je, že prostor v rastrových mapových vrstvách je 

rozdělen na množství malých plošek, čemuž se říká pravidelná síť buňek, jak to vidíme na   

Obr. 2.1: Typy rastrů. Tyto jednotlivé buňky jsou určitým způsobem ohodnoceny, a to: 

1. Buňkám jsou přiřazeny hodnoty které je zařazují do určitých  kategorií               

(např. hodnota  1 - voda, 2 - silnice, 3 - les) z toho plyne, že buňky se stejnou 

hodnotou reprezentují konkrétní objekty reálného světa. 
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2. Buňky reprezentují hodnotu některého atributu objektu reálného světa, (např. výška 

nejvyšší budovy ve městě, barva). [8] 

 

         
 Obr. 2.1: Typy rastrů 

 

2.5.    Metadata  

Metadata můžeme definovat jako doplňkovou informací k datům. Metadata jsou jakýmsi 

prostředníkem mezi daty a informacemi. Metadata mohou být chápana na více úrovních            

a mohou plnit různý účel v interpretaci dat. Rozdělujeme je do tří úrovní:  

 

- 1. Fyzická - Tato fyzická úroveň je popsána metadaty, která popisují strukturu 

uložení dat na paměťovém médiu. 

- 2. Logická - se zabývá popisem obsahu dat. Tyto objekty či procesy bývají 

popisovány vlastnostmi. 

- 3. Meta - Meta úroveň se zabývá popisem typu datové sady, důvodem jejího vzniku, 

historií, kvalitou dat, identifikací datové sady v rámci nějakého systému. [9] 

 
 
- Standardy pro metadata o prostorových datech 
 
       V Evropě byl využíván standard CEN (prEN 12657 Geographic Information – Metadata). 

Jiným standardem v této oblasti je americký standard organizace FGDC (Federal Geographic 

Data Committee) nazvaný Standard for Digital Geospatial Metadata (SDGM). Dalším je 

standard organizace ISO (ISO CD19115, Geographic information – Metadata). V České 

republice se využívá především standard ISO [9] 
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2.6.     Prostorový index  

Pomocí prostorového indexu indexujeme (označujeme) geografické objekty. Pod pojmem 

indexace geografických objektů si můžeme představit např. obsah v knize, kde je kapitolám 

(objektům) jednoznačně přiřazeno číslo stránky. Vyhledání kapitoly (objektu) je pak již 

spojeno jen s nalistováním příslušné stránky, nemusíme procházet postupně celou knihu. 

Standardní SŘBD podporují pouze jednodimenzionální indexaci, což je nedostačující zejména 

pro geografické databáze. Známe několik hlavních metod indexování, které jsou dnes 

převážně používané v GIS - Quad-tree, R-tree. 

 

2.6.1.     Prostorová indexace pomocí čtyřstromu (Quad-tree) 

 
Prostorová indexace založená na Quad-Tree slouží k indexaci prostorových dat. 

Souřadnicový systém vrstvy je vystaven procesu, který se nazývá mozaikování . Jeho 

výsledkem je úplné pokrytí (vydláždění) povrchu každé geometrie pravoúhelníky 

(dlaždicemi). Mozaikování je prováděno dekompozicí souřadnicového systému. Na rozsah 

souřadnic souřadného systému se díváme jako na pravoúhelník. Při prvním stupni 

dekompozice se tento pravoúhelník dělí na poloviční podél každé souřadné  osy  a  generuje  

tak  další  čtyři  dlaždice.          

 

Každá dlaždice, která obsahuje geometrii, bude znovu takto rozdělena na další čtyři dlaždice. 

Tento proces pokračuje pokud nenastanou nějaké ukončovací podmínky. Ukončovací 

podmínka může být velikost dlaždic nebo maximální počet dlaždic k pokrytí geometrie. 

Ukončovací podmínky závisí na typu indexování. Nejmenší, dále nedělitelnou dlaždici 

můžeme označit jako jednotková dlaždice. První člen posloupnosti je výchozí dlaždice a 

poslední můžeme nazvat konečnou. 

 

2.7.     Rasterizace a Vektorizace  

Rasterizace - proces při kterém se vektorově definovaná grafika konvertuje na rastrově 

definované obrazy (bitová mapa). 

Vektorizace - je odvozování vektorových dat z analogových nebo rastrových dat, neboli 

díky matematickým operacím  se z rastrového obrazu stává obraz vektorový. Vektorizace se 
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dá provést převedení rastrových ploch na polygony nebo převedením liniových struktur                

na vektorové linie. 

 

2.8.    Lokalizace prostorových dat  

Prostorová data se musejí nějakým způsobem dát lokalizovat. Lokalizace se dělí na dvě 

základní skupiny: 

1. využití přímých prostorových referenčních systémů - tato lokalizace využívá 

souřadnicový systém. 

2. využití nepřímých prostorových referenčních systémů - tato lokalizace využívá 

principu geokódování kdy se údaje o objektu v prostoru vztáhnou k prvku který            

je přímo prostorově lokalizován. [9] 

 

2.9.    Způsoby získávání dat  

Existují různorodé způsoby jak získat data. Mezi základní metody patří: 

a) digitalizace existujících analogových map 

b) digitalizace existujících analogových kartoték a jiných dokumentů 

c) dálkový průzkum země - vyhodnocení leteckých a družicových snímků 

d) fotogrammetrické vyhodnocení leteckých snímků 

e) vlastní měření (geodetická měření, měření pomocí GPS) terénní průzkum. 

f) existující data - data poskytována veřejnými a soukromými organizacemi  [9] 

 

2.10. Souřadnicové systémy  

Souřadný systém je volen po projekci na vzniklé rovinné mapě 

např. Kartézský, Obdélníkový 

Obvykle svázán s konkrétní mapovou projekcí a použitým elipsoidem 

např.Globální, Regionální 

        Po projekci na myšlené těleso obalující Zemi a rozvinutí povrchu tělesa s promítnutou 

mapou je třeba na tuto mapu umístit kartézský souřadný systém s osami ve stopách, metrech 

apod. Obvykle se volí počátek souřadnic tak, aby osa Y směřovala k severu a osa X na 
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východ, a zejména u celosvětových souřadnicových systémů se obvykle počátek umísťuje do 

průsečíku nultého poledníku a rovníku, ale ani to není pravidlem. [8] 

 
Obr. 2.2: Ukázka souřadnicového systému 

 

 
Obr. 2.3: Ukázka uložení vektorových dat v hierarchickém vektorovém modelu [9] 
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Obr. 2.4: Špagetový model [12] 
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3. Databázové systémy s podporou prostorových dat 

Prostorová data jsou souborem prostorových a popisných atributů. Tyto atributy se 

vztahují k objektům a jevům které lze pomocí těchto atributů jednoznačně identifikovat.  

       V prostředí GIS lze data ukládat buďto do souboru nebo do relačních databází. Relační 

databáze vykazují velkou řadu výhod, které tento způsob ukládání dat přináší, jako jsou: - 

Ukládání všech atributových a vektorových geodat na jednom místě a v jedné tabulce. Při 

uložení dat do SŘBD můžeme data poskytovat několika různým uživatelům najednou. Lze 

ukládat velmi objemná data, protože tabulky i databáze mohou mít jakkoliv neomezenou 

velikost. 

       Relační databáze pro ukládání prostorových dat jsou výhodná i z hlediska bezpečnosti, 

přehlednosti a jednoduchosti poskytování dat různým uživatelům. Pro práci s prostorovými 

daty a jejich ukládání musí většina SŘBD (Systém Řízení Baze Dat) splňovat standardy OGC 

- (Open GIS Consorcium) Jedná se o neziskovou mezinárodní organizaci která sdružuje 

nejvýznamnější firmy dodávající softwarové a hardwarové produkty pro GIS. Standard OGC 

musí být volně šiřitelný, vytvořen jako otevřený, musí umožňovat volný přístup ke svému 

popisu, nesmí diskriminovat jakoukoli osobu či organizaci. Tyto databáze lze rozdělit podle 

ceny, výkonnosti, funkcí které poskytují a také rozdělením na komerční a open - source 

produkty. 

 

3.1.     Komerční databáze pro ukládání prostorových dat 

Do tohoto typu databází ukládajících prostorová data patří především ORACLE a IBM 

INFORMIX Datablade technology 

INFORMIX - Pro práci s prostorovými daty jsou jednotlivá rozšíření realizována pomocí 

modulu Datablade, které jsou zahrnuty přímo v jádru databáze. Moduly databáze INFORMIX 

jsou určeny např. pro práci s časovými řadami (TimeSeries Datablade) nebo pro zpracování,     

či správu prostorových dat. (Informix Spatial Datablade) 

ORACLE - Tyto databáze mají již v nejnižší verzi Oracle Databáze Standard Edition One 

obsažen  Oracle  Locator  který  umožňuje ukládání  prostorových  dat a  základní  dotazy.  

Je-li potřeba generování nových objektů výpočtu ploch nebo délek, převody mezi 

souřadnicovými systémy je třeba doinstalovat Oracle Spatial. [3,13] 
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3.2.     Open-source produkty pro ukládání prostorových dat 

Do tohoto typu databází ukládajících prostorová data patří především MySQL a Postgre 

SQL. Ukládání prostorových dat v těchto databázích je podle standardů OGC. 

V porovnání Postgre SQL s dalšími komerčními či open-source databázemi je v některých 

funkcích rychlejší jindy pomalejší. V porovnání Postgre SQL a MySQL je Postgre SQL 

rychlejší při složitějších dotazech a víceuživatelském přístupu naopak MySQL je rychlejší 

v jednodušších dotazech s malým počtem uživatelů. 

Cena těchto produktů je nulová, protože se jedná o open - source produkty, což lze označit   

za hlavní a nespornou výhodu. Dalším faktem je, že se jedná o velmi kvalitní software který 

je vyvíjen velmi zkušeným týmem programátorů. Vysoká kvalita je dána tím, že uživatelé při 

každodenním užívání těchto produktů odhalují chyby. Informace o těchto chybách uživatelé 

odesílají na jedno místo. Díky těmto hlášením jsou programátoři schopni tyto chyby odstranit 

velmi rychle (hodiny, dny). [1] 

 

3.3.     Postgre SQL a Post GIS 

PostgreSQL je objektově - relační databáze založená na systému Postgres, který byl 

vyvíjen na University of California at Berkeley Computer Science Department. Postgres se dá 

označit za průkopníka mnoha konceptů, které se později byly přejaty i v komerčními 

databázovými systémy. PostgreSQL je open-source produkt pod licencí BSD vycházející 

přímo z Postgresu. Mezi tato rozšíření patří i PostGIS uvolněný pod licencí GNU GPL, který 

umožňuje ukládat do databáze i prostorové objekty běžně využívané v GIS (bod, linie, 

polygon) ve formě splňující standardy konsorcia OGC. [2,1,10] 

 

3.3.1.     Vlastnosti Postgre SQL 

 

       Relační - základní vlastnost všech serverů, díky této vlastnosti jsou databáze mezi 

různými SQL servery slučitelné. Postgre SQL poskytují vlastnosti které jsou standardem mezi 

SQL servery (transakce, optimalizace dotazů, víceuživatelská podpora atd.) [7] 

       Objektově relační - databáze má některé objektově orientované vlastnosti jako například 

dědičnost. 
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3.3.2.     Postere GIS obsahuje: 

- nové datové typy (geometry)  

- nové operátory  

- nové funkce (distance, transform)  

- nové tabulky (Geometry_columns, Spatial_ref_sys) slouží jako systémové tabulky 
 

3.3.3.     Import geodat v Postgre/Postgis 

- z konzole formou SQL 

- utilitami - shp2pgsql, ogr2ogr 

- pomocí GUI aplikací (QGIS, GRASS, ...) 

[1] 

 
3.3.4.     Programy umožňující přístup k datům uloženým v Postgre SQL/Post GIS  

Programy umožňující přístup k datům uloženým v Postgre/Post GIS jsou: GRASS, ArcGIS, 

QGIS, UDIG, UMN mapserver 

 

- GRASS - (Geographic Resources Analysis Support Systém) Jedná se o open-source 

produkt, který umožňuje prostorové modelování a vizualizaci, tvorbu map, práci s rastrovými 

daty.        Je určen pro OS LINUX, UNIX, MAC OSX, WINDOWS. 

- ArcGIS - integrovaný, škálovatelný a otevřený geografický informační systém, jehož 

výkonné nástroje pro editaci, analýzu a modelování spolu s bohatými možnostmi datových 

modelů          a správy dat z něj činí jeden z nejkomplexnějších GIS software na současném 

světovém trhu. 

- QGIS - (Quantum GIS) jedná se o open source produkt který podporuje velkou řadu 

vektorových rastrových formátů dat a je možné s ním přímo načíst vrstvy z Postere SQL/Post 

GIS. Je určen pro OS LINUX, UNIX, MAC OSX, WINDOWS. 

- UDIG - (User-friendly Desktop Internet GIS) je GIS produkt (licencovaný pod Lesser 

General Public Licence LGPL), s důrazem na internetové mapové služby a specifikace Open 

Geospatial Consortium (OGC). UDIG představuje jednak produkt pro práci s geografickými 

daty, ale také platformou pro vývoj vlastních aplikací. 

- UMN Mapserver - jedná se o open-source produkt (mapový server) [9] 
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3.4.     Informix Dynamic Server 

Informix Dynamic Server nabízí podporu tvorby vysoce škálovatelných a výkonných 

aplikací, patří sem například dynamická správa sdílené paměti dále také podpora objektově - 

relačního modelu. Vedle klasických databázových aplikací je Informix Dynamic Server díky 

podpoře prostorových dat  také využíván pro provoz geografických aplikací. Maximální 

teoretická velikost databáze v nové verzi dosahuje hranice 128PB. Rozšíření Informix 

Dynamic Server jsou realizována pomocí modulů nazývaných DataBlade, například uvedenou 

podporu prostorových dat má na starosti modul IBM Informix Spatial DataBlade, který 

umožňuje uživatelům spravovat geoprostorová data a využívá specializovaný index R-tree 

zajišťující rychlý přístup k prostorovým datům prostřednictvím jazyka SQL [13] 

 

3.5.     ORACLE Spatial 

Databázový systém Oracle Spatial jsem popsal více než ostatní databázové systémy 

protože v něm mám na řešeném příkladě demonstrovat možnosti práce s prostorovými daty.          

Oracle Spatial je nádstavba databáze ORACLE pro práci s  prostorovými  daty,  která 

umožňuje  

 

rychle a efektivně skladovat, zpřístupňovat a analyzovat prostorová data. Oracle Spatial slouží 

jako datový sklad pro geografická data. Spatial je možno použít jak v oblasti Geografických 

Informačních systémů, ale i v oblasti Computer Aided Design (CAD) a Computer Aided 

Manufacturing (CAM) systémů. Oracle Spatial je chápán jako integrovaná množina funkcí         

a procedur, operátorů, podpůrných utilit mechanismů prostorového indexování a schématu 

geometrických datových typů která umožňuje rychle a efektivně ukládat, přistupovat                  

a analyzovat prostorová data v databázi Oracle. Skládá se z několika modulů, jako například: 

- Spatial indexing system (zajišťuje práci s prostorovou indexací dat) 

- Topology data model (zajišťuje definování a dodržování topologických pravidel 

prostorových dat) 

- Network data model (stará se o správu a topologii nad síťovými prostorovými daty) 

- Operátory, funkce a procedury (část Oracle Spatial obsahující prostorové funkce 

apod.) 

- GeoRaster [4,10,3] 
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3.5.1.     Mechanismy pro reprezentaci geometrie 

       Každý prostorový prvek má své prostorové a neprostorové vlastnost. 

Neprostorové vlastnosti: např. jméno, popis domu atd. 

Prostorové vlastnosti: především tvar, který lze popsat v nějakém souřadnicovém systému. 

Takto popsaný prvek nazýváme geometrie. Spatial podporuje dva mechanismy pro 

reprezentaci geometrie a to relační model a objektově - relační model 
 

- Relační model 

       Relační model Spatialu je složitý a méně přehledný. Stále ještě ovšem nejsou v objektově 

relačním modelu implementovány některé rysy, které existují v relačním modelu. Prostorová 

data a index jedné vrstvy jsou uloženy ve čtyřech tabulkách. Tento relační model podporuje 

tři základní geometrické typy a to: 

- 2D bod, což je prvek složený ze dvou souřadnic, např. zeměpisná délka a šířka 

- 2D řetězec čar, který je složen ze jednoho nebo více párů  bodů,které vytvářejí 

čárové segmenty 

 

- 2D n-bodový mnohoúhelník, tento mnohoúhelník je složen ze spojených řetězců čar, 

které tvoří uzavřený celek.  

 

- Výhody relačního modelu 
 

- Podporuje distribuované databáze 

- Podporuje dělení tabulek a paralelní indexování 

 

- Objektově – relační model 

       Objektově - relační model Spatialu se skládá z množiny objektových datových typů,            

z indexovacích metod a operátorů, které se aplikují na datové typy. V objektově - relačním 

modelu se prostorové i neprostorové vlastnosti prostorového prvku ukládají do klasické 

tabulky. Pro každou vrstvu se vytváří zvláštní tabulka, Tuto tabulku označujeme jako 

geometrickou. Prvek vrstvy je uložen v jednom řádku této tabulky. Geometrie prvku je 

uložena ve sloupci typu SDO_GEOMETRY. Tento objektově - relační model podporuje tyto 

základní typy geometrie: 
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- 2D bod 

- 2D řetězec čar 

- 2D n - bodový mnohoúhelník 

- 2D řetězec kruhových oblouků 

- 2D mnohoúhelník oblouků 

- 2D složený mnohoúhelník 

- 2D složený řetězec čar 

- 2D kružnice 

- 2D pravoúhelník 

 

- Výhody objektově - relačního modelu 
 

- Přidává více geometrických primitivních typů (bod, kružnice…) 

- Jednodušší použití indexů a dotazů 

- Indexování je řízeno samotným databázovým serverem 

- Každá geometrie je uložena v jednom řádku a v jednom sloupci  

 

3.5.2.     Souřadnicový systém Spatialu 

       Prostorová data mohou být v prostředí Spatial spojena s kartézským, geodetickým, 

projektivním, nebo místním souřadnicovým systémem.  

 

3.5.3.     Dotazovací model 

       Spatial  používá k řešení prostorových dotazů dvouvrstvý dotazovací model. Kdy dvě 

operace jsou označovány jako primární a sekundární filtr. 
 

- Primární filtr 
 
- umožňuje rychlý výběr záznamů, které jsou následně předány sekundárnímu filtru. 

- primární filtr pouze přibližně porovnává geometrie a jeho funkcí je redukce složitých 

výpočtů. 

- primární filtr je méně náročný na výpočet. 
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- Sekundární filtr 
 

- používá přesné výpočty, které aplikuje na geometrie obdržené z primárního filtru. 

Sekundární filtr potom podává přesnou odpověď na prostorový dotaz. 

- Sekundární filtr je výpočtově náročný, ovšem výpočty jsou aplikovány pouze             

na výsledek primárního filtru a né na celou množinu dat. 

- K implementaci primárního filtru je použito prostorového indexování založeném        

na druhu datové struktury. 

- Sekundárního filtru se používá tehdy, jestliže chceme vyhodnotit prostorové vztahy 

mezi dvěma geometriemi např. jestli se geometrie stýkají nebo jestli jedna překrývá 

druhou.[3] 

 

3.5.4.     Indexování prostorových dat pomocí R-tree 

      Indexování pomocí R-stromů Obr. 3.5: R-tree může být použito pro data, jejichž 

souřadnice mají max. čtyři dimenze. Indexování R-stromy  popisuje  každou  geometrii  

jedním nejmenším 

 

ohraničujícím obdélníkem (zvaným MBR - Minimum Bounding Rectangle). Pro vrstvu 

geometrií se index R-stromů skládá z hierarchie MBR geometrií ve vrstvě. Tento index            

R-stromů je uložen v tabulce prostorového indexu. 

        

Obr. 3.5: R-tree index 

 

3.5.5.     Zobrazení prostorových dat pomocí Map Viewer 

       Společnost Oracle nabízí vlastní produkt pro zobrazování dat uložených v databázi 

Oracle a využívajících technologii Spatial. Jedná se o aplikaci MapViewer, což je vizualizační 

nástroj založený na programovacím jazyce Java. Tento nástroj umí zobrazovat geografické 
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prvky jako např. silnice, vodní toky, zobrazování hranic územně správních jednotek, 

vizualizovat různé demografické ukazatele populace apod. [3] 

 

     
Obr. 3.6: Jednotná architektura pro všechny typy aplikací 
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4. Příklad v ORACLE Spatial 

Účelem této části bakalářské práce nebylo vytvářet nebo vyřešit příklad, to by přesahovalo 

rámec této bakalářské práce, úkolem bylo spíš popsat a seznámit se s Oracle Spatial a jeho 

prací s prostorovými daty. Toto seznámení bylo provedeno na řešeném příkladě. Řešený 

příklad nalezneme v knize [5] z obsahu literatury. Příklad pojednává o tom, že jedna firma 

vlastní po celé Evropě několik zásobovacích skladů. Vidíme to na Obr. 4.7: Grafické 

znázornění příkladu. Řeší se zde to, že pro každého zákazníka musíme získat informace o tom 

z jakého skladu bude pro něj nejvýhodnější zásobování. Abychom rozhodli o tom, který sklad 

je k zákazníkovi nejblíže musíme použít zeměpisné souřadnice. V tomto případě máme dva 

zásobovací sklady, první je v Mnichově a druhý v Římě. Dále známe pozice dvou zákazníků 

první sídlí v Praze a druhý v Benátkách. V první části příkladu určujeme který ze dvou 

zákazníků je blíže skladu v Mnichově potažmo tomu Římskému. Druhá část příkladu je velmi 

podobná, řeší se v ní z kterého skladu je výhodnější zásobovat zákazníka z Prahy resp. 

z Benátek. [5] 

 
Obr. 4.7: Grafické znázornění příkladu 

 

 



 24 

4.1.     Vytvoření tabulky customers1 
 
CREATE TABLE customers1  
(  
   CUSTOMER_ID NUMBER(6),  
   CUST_FIRST_NAME VARCHAR2(20),  
   CUST_LAST_NAME VARCHAR2(20),  
   CUST_ADDRESS_NAME VARCHAR2(20), 
   POST_NUMB NUMBER(5), 
   CUST_CITY VARCHAR2(20), 
   CUST_COUNTRY VARCHAR2(20), 
   CUST_LOCATION VARCHAR2(20), 
   PHONE_NUMBERS NUMBER(15),  
   NLS_LANGUAGE VARCHAR2(3),  
   NLS_TERRITORY VARCHAR2(30),  
   CREDIT_LIMIT NUMBER(9, 2),  
   CUST_EMAIL VARCHAR2(30),  
   ACCOUNT_MGR_ID NUMBER(6),  
   CUST_GEO_LOCATION MDSYS.SDO_GEOMETRY 
); 
 

       V kroku číslo 1. je vytvářena tabulka s názvem CUSTOMERS 1 (zákazníci) ve které se 

vyskytují tyto sloupce s těmito datovými typy: 

CUSTOMERS_ID NUMBER(6) - což je identifikační číslo zákazníka které muže tvořit jak 

určuje datový typ pouze číslo skládající se pouze ze šesti čísel. Popis datových typů najdeme 

v tabulce 4.2: Datové typy  

CUST_FIRST_NAME VARCHAR2(20) - v tomto sloupci se zobrazí křestní jméno 

zákazníka, toto jméno může tvořit jak datový typ VARCHAR2 napovídá posloupnost písmen 

o maximální délce 20 znaků. 

CUST_LAST_NAME VARCHAR2(20) - příjmení zákazníka s datovým typem 

VARCHAR2 který je zmíněn výše. 

CUST_ADDRESS_NAME VARCHAR2(20) - adresa zákazníka 

POST_NUMB NUMBER(5) - poštovní směrovací číslo zákazníka 

CUST_CITY VARCHAR2(20) - město ve kterém zákazník žije 

CUST_COUNTRY VARCHAR2(20) - země ve které zákazník žije 

CUST_LOCATION VARCHAR2 - kontinent na kterém zákazník žije 

PHONE_NUMBERS NUMBER(15) - telefonní číslo zákazníka 

NLS_LANGUAGE VARCHAR2(3) - jazyk kterým se lze se zákazníkem domluvit 

NLS_TERRITORY VARCHAR2(30) - původ jazyka 
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CREDIT_LIMIT NUMBER(9) - úvěr limit 

CUST_EMAIL VARCHAR2(30) - E-mail který zákazník používá   

ACCOUNT_MGR_ID NUMBER(6) - identifikační číslo účtu 

CUST_GEO_LOCATION MDSYS.SDO_GEOMETRY - tento typ obsahuje informace 

které mají za úkol popsat geometrii příslušného geometrického útvaru. 

 

4.1.1.     MDSYS.SDO_GEOMETRY 

MDSYS.SDO_GEOMETRY má tyto parametry: (SDO_GTYPE, SDO_SRID, 

SDO_POINT, SDO_ELEM_INFO, SDO_ORDINATES) všechny tyto typy si nyní popíšeme. 

 

- SDO_GTYPE 

       Začneme parametrem SDO_GTYPE - jedná se parametr, který popisuje typ geometrie a je 

vždy složen ze čtyř čísel (příkladem budiž číslo 2001) číslo 2 představuje počet dimenzí 

geometrie. Číslo 0 představuje metriku dimenze, protože je hodnota čísla 0 jedná se o 

dvojdimenzionální geometrii. Poslední dvě čísla 01 nám definují geometrický útvar v tomto 

případě se jedná o bod, což si dokážeme pohledem do tabulky 4.1: základní útvary [5] 

 

Hodnota 
Geometrický 
typ 

..00 neznámý útvar 

..01 bod 

..02 přímka,křivka 

..03 polygon 
               Tabulka 4.1: Základní útvary 

 
                Datové typy používané v této práci 
VARCHAR2 
(n) datový typ pro textová data 
NUMBER (n) datový typ pro číselná data 
  
proměnná (n) udává počet znaků které lze do datového 
typu zapsat  

          Tabulka 4.2: Datové typy 
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Všechna geometrická data v jedné vrstvě musí mít stejný počet dimenzí. V jedné vrstvě tedy 

nelze uchovávat dvojdimenzionální a trojdimenzionální data. 

 

- SDO_SRID 

       Tento atribut slouží pro identifikaci souřadnicového systému. Jestliže je hodnota tohoto 

atributu NULL (nula, nic) znamená to, že s geometrickým popisem prvku není spojen žádný 

souřadnicový systém, pokud SDO_SRID nabývá jiné hodnoty než NULL znamená to, že 

musí obsahovat jednu z hodnot z tabulky MDSYS.CS_SRS, což je tabulka ve které je 

nadefinováno přes 900 souřadnicových systémů. 

 

- SDO_POINT 

       Definuje o jaký geometrický útvar se jedná. Má atributy x, y, z všechny typu NUMBER. 

V našem případě nabývá atribut (z) hodnotu NULL a známe jen hodnoty x, y to znamená že 

se jedná o bod. 

 

- SDO_ELEM_INFO 

       SDO_ELEM_INFO - popisuje způsob interpretace souřadnic geometrického prvku. 

Skládá se z trojice hodnot: 

SDO_STERTING_OFFSET - udává polohu uložení první souřadnice pro daný útvar 

uvnitř pole SDO_ORDINATES. 

SDO_ETYPE - definuje typ elementu 

SDO_INTERPRETATION - specifikuje typ geometrického útvaru, 2-mnohoúhelník, 

2-obdélník, 4-kruh. 

 

- SDO_ORDINATES 

je pole souřadnic ve kterém jsou uloženy souřadnice bodů, které vytváří geometrický 

popis hranice prostorového  prvku. Např. polygon  (mnohoúhelník)  je  zapsán  jako  množina  

hodnot {X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X1, Y1} hranici tohoto polygonu tvoří čtyři 

dvojdimenzionální body. [14,3,5] 
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4.2.     Import dat do tabulky customers1 

Tímto prvním krokem jsme si vytvořili tabulku CUSTOMERS 1. V dalším kroku musíme 

tuto tabulku naplnit daty, v našem případě to budou data o dvou již dříve zmiňovaných 

zákaznících z Prahy a Benátek. 

  
INSERT INTO customers1 VALUES  
    (1001,'Jan','Novak', 
     'Na prikope','11223','Praha','CZ','EU', 
    '123456', 
     'us','AMERICA','100','jannovak@xxx.com',149, 
     MDSYS.SDO_GEOMETRY(2001, 8307,  
       MDSYS.SDO_POINT_TYPE (14.41935, 50.09193,NULL),NULL,NULL)); 
 
 
       Řádek číslo 1: vkládá hodnoty do už vytvořené tabulky CUSTOMERS 1. Tyto hodnoty 

jsou: 1001 - CUSTOMER_ID, Jan - CUST_FIRST_NAME, Novak - CUST_LAST_NAME, 

Na prikope - CUST_ADDRESS_NAME, 11223 - POST_NUMB NUMBER, Praha - 

CUST_CITY, CZ - CUST_COUNTRY, EU - CUST_LOCATION, 123456 - 

PHONE_NUMBERS, us - NLS_LANGUAGE, AMERICA - NLS_TERRITORY, 100 - 

CREDIT_LIMIT, jannovak@xxx.com - CUST_EMAIL, 149 - ACCOUNT_MGR_ID,  

 
MDSYS.SDO_GEOMETRY 
SDO_GTYPE SDO_SRID SDO_POINT SDO_ELEM_INFO SDO_ORDINATES 

2001 8307 
(14.41935, 
50.09193,NULL) NULL NULL 

Tabulka 4.3: Data z příkladu ve funkci MDSYS.SDO_GEOMETRY 

 

       Čísla  14.41935, 50.09193 představují souřadnice x, y která udávají zeměpisnou délku   a 

šířku zákazníka nacházejícího se v Praze. 

        Nyní máme naplněnou tabulku CUSTOMERS 1 daty o zákazníkovi číslo 1. sídlícího 

v Praze. Stejný postup je uplatněn i u zákazníka číslo 2. se sídlem v Benátkách. 

 
INSERT INTO customers1 VALUES  
    (1002,'Giuseppe','Garcia', 
  'Corsica Way','20190','Venice','IT','EU', 
     '420987', 
     'us','AMERICA','100','garcia@xxx.com',149, 
     MDSYS.SDO_GEOMETRY(2001, 8307,  
        MDSYS.SDO_POINT_TYPE(12.28389, 45.45233,NULL),NULL,NULL)); 
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4.3.     Pohled na data v tabulce customers1 

příkazem SELECT * FROM customers1 se můžeme podívat jak naplněná tabulka bude 

vypadat, tuto vizualizaci vidíme na Obr. 4.8: Pohled na data uležená v tabulce customers1 

 

 

 
      Obr. 4.8: Pohled na data uležená v tabulce customers1 

 

4.4.     Vytvoření tabulky warehouses1 

Po naplnění tabulky daty o druhém zákazníkovi přejdeme k dalšímu kroku a to vytvoření 

tabulky WAREHOUSES 1 (sklady), která se skládá z: 

 
CREATE TABLE warehouses1  
(  
   WAREHOUSE_ID NUMBER(3),  
   WAREHOUSE_NAME VARCHAR2(35),  
   WH_GEO_LOCATION MDSYS.SDO_GEOMETRY 
) 
 
 

WAREHOUSE_ID NUMBER(3) - identifikační číslo skladu s datovým typem NUMBER 

WAREHOUSE_NAME VARCHAR2(35) - jméno skladu  
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WH_GEO_LOCATION MDSYS.SDO_GEOMETRY - tuto funkci jsem blíže popisoval 

při vytváření tabulky CUSTOMERS 1. 

 

4.5.     Import dat do tabulky warehouses1 

Dále jsou do této tabulky vkládána data. Nejprve data popisující sklad v Mnichově: 

 
 INSERT INTO warehouses1 values 
   (1, 'Mnichov',  
    MDSYS.SDO_GEOMETRY (2001,8307, MDSYS.SDO_POINT_TYPE 
(11.5424,48.2231, null),null, null)); 
 

 

       Řádek číslo 1: vkládá hodnoty do už vytvořené tabulky WAREHOUSES 1. Tyto hodnoty 

jsou:  1 - WAREHOUSE_ID, Mnichov - WAREHOUSE_NAME, 

MDSYS.SDO_GEOMETRY (2001,8307, MDSYS.SDO_POINT_TYPE (11.5424,48.2231, 

null),null, null)) 

 
       Čísla  11.5424, 48.2231 představují souřadnice x, y která udávají zeměpisnou délku      a 

šířku Mnichovského skladu. 

Stejný postup je proveden i pro sklad v Římě. 

 

 
INSERT INTO warehouses1 values 
   (2, 'Rim',  
    MDSYS.SDO_GEOMETRY (2001,8307, MDSYS.SDO_POINT_TYPE 
(12.4833,41.9601, null),null, null)); 
 
 
 

4.6.     Pohled na data v tabulce warehouses1 

příkazem SELECT * FROM warehouses1 se můžeme podívat jak naplněná  tabulka bude 

vypadat. Tuto vizualizaci vidíme na Obr. 4.9: Pohled na data uležená v tabulce warehouses1 
 



 30 

 
      Obr. 4.9: Pohled na data uležená v tabulce warehouses1 

 
 

4.7.     USER_SDO_GEOM_METADATA 

Toto vše bylo zatím jen vytvoření tabulek a naplnění daty. Pro řešení geografické úlohy 

musíme údaje o souřadnicovém systému uložit do tabulky geografických metadat 

USER_SDO_GEOM_METADATA, která je už předem vytvořena a obsahuje informace           

o všech prostorových tabulkách vlastněných uživatelem. 

 

INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, 
DIMINFO, SRID)  
  VALUES ('warehouses1', 'WH_GEO_LOCATION',  
    MDSYS.SDO_DIM_ARRAY  
      (MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('LONG', -180.0, 180.0, 0.005),  
       MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('LAT', -90.0, 90.0, 0.005)   
      ),  
     8307); 
 
 
TABLE_NAME je atribut obsahující název tabulky která musí obsahovat sloupec typu 

SDO_GEOMETRY. 

COLUMN_NAME je atribut obsahující název sloupce typu SDO_GEOMETRY. 

Atribut DIMINFO je typu SDO_DIM_ARRAY, podle počtu dimenzí obsahuje atribut 

DIMINFO příslušný počet objektů SDO_DIM_ELEMENT. 

 

4.7.1.     SDO_DIM_ELEMENT 

SDO_DIM_ELEMENT se skládá z: sdo_dimname, což je název dimenze 

sdo_lb - tento atribut udává jakýsi počátek rozsahu hodnot v dané dimenzi  

sdo_ub - tento atribut udává jakýsi konec rozsahu hodnot v dané dimenzi 
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sdo_tolerance - udává vzdálenost při níž jsou dva body vnímány jako totožné 

[3,5] 

 

Data jsou do tabulky customers1 vkládána pomocí příkazu INSERT jazyka SQL.  

 

       warehouses1 - TABLE_NAME, WH_GEO_LOCATION - COLUMN_NAME, 

MDSYS.SDO_DIM_ARRAY – DIMINFO, 8307 – SRID 

 
MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT 
sdo_dimname sdo_lb sdo_ub sdo_tolerance 
'LONG' -180.0 180.0 0.005 

Tabulka 4.4: Data z příkladu ve funkci MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT 

 
 

       Z uvedeného kódu je vidět, že pole SDO_DIM_ARRAY obsahuje dvě pole 

SDO_DIM_ELEMENT, což značí, že se jedná o dvojdimenzionální popis warehouses 1. 

 
 
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, 
DIMINFO, SRID)  
  VALUES ('customers1', 'CUST_GEO_LOCATION',  
    MDSYS.SDO_DIM_ARRAY  
      (MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('LONG', -180.0, 180.0, 0.005),  
       MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('LAT', -90.0, 90.0, 0.005)   
      ),  
     8307);  
 
COMMIT; 
 

4.8.     Vytvoření prostorového indexu 

Další krok popisuje vytvoření prostorového indexu (spatial index) který je potřebný pro 

efektivní zpracování geografických úloh. 

 

CREATE INDEX warehouses1_sidx on warehouses1(WH_GEO_LOCATION) 
indextype is mdsys.spatial_index; 
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       popis této části kódu zní: Vytvoř index s názvem warehouses1_sidx v tabulce 

warehouses1 na sloupec v této tabulce který se nazývá WH_GEO_LOCATION. Typem 

tohoto indexu je mdsys.spatial_index, což je prostorový index. 

 

CREATE INDEX customers1_sidx on customers1(CUST_GEO_LOCATION) 
indextype is mdsys.spatial_index; 
 

       popis této části kódu zní: Vytvoř index s názvem customers1_sidx v tabulce customers1 

na sloupec v této tabulce který se nazývá CUST_GEO_LOCATION. Typem tohoto indexu je 

mdsys.spatial_index, což je prostorový index. 

 

4.9.     Samotné řešení geografické úlohy 

Splněním všech předešlých kroků se dostáváme k samotnému řešení této geografické 

úlohy. 

Bod 1. Který ze zákazníků má blíže do skladu v Mnichově resp. v Římě. Jak znázornění bodu 

č.1 bude vypadat můžeme vidět  na Obr. 4.10: Grafické znázornění bodu 1 v příkladu 

 

 
SELECT customer_id, cust_first_name, cust_last_name 
FROM warehouses1 w, customers1 c 
WHERE w.warehouse_id = 1 
and sdo_nn (c.cust_geo_location, w.wh_geo_location, 'sdo_num_res=1') = 'TRUE'; 
 

řádek číslo 1 - vyber sloupce customer_id, cust_first_name, cust_last_name z tabulek 

warehouses1 w, customers1 c. kde w.warehouse_id = 1 

 

4.9.1.     Funkce SDO_NN 

and sdo_nn (c.cust_geo_location, w.wh_geo_location, 'sdo_num_res=1') = 'TRUE' 

 

Pro vyhledávání nejbližšího souseda využijeme funkci SDO_NN kterou lze popsat takto:  

SDO_NN (geometry1, geometry2, param [, number]) 

geometry1 - specifikuje geometrii sloupce v tabulce. Tento sloupec musí být 

prostorově indexovaný. Typ dat je SDO_GEOMETRY. 
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geometry2 - specifikuje buď geometrii z tabulky nebo dočasného přikladu geometrie 

param [, number] - určuje typ operátora, jestliže neurčíme tento parametr, operátor 

ohlásí všechny řady (výsledky). V našem případě je to parametr sdo_num_res, což        

je parametr který specifikuje počet výsledků. sdo_num_res = 1 tzn zobrazený výsledek 

bude jen jeden. [11] 

 
 
       Tzn. Najdi nejbližšího zákazníka ke skladu který má identifikační číslo 1. Tyto sklady 

najdeš v tabulce warehouses 1. Tedy najdi nejbližšího zákazníka k mnichovskému skladu. Na 

výběr máš zákazníky z tabulky customers 1, v našem případě jsou zákazníci dva, jeden 

v Praze a druhý v Benátkách. Výsledek je, že k mnichovskému skladu to má blíže zákazník 

z Prahy. 

 
 
 

 
       Obr. 4.10: Grafické znázornění bodu 1 v příkladu 

 
 
 
SELECT customer_id, cust_first_name, cust_last_name 
FROM warehouses1 w,customers1 c 
WHERE w.warehouse_id = 2 
and sdo_nn (c.cust_geo_location, w.wh_geo_location, 'sdo_num_res=1') = 'TRUE'; 
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       To samé provádíme i se skladem s identifikačním číslem 2. Jedná se o sklad v Římě. Tzn. 

najdi nejbližšího zákazníka k římskému skladu, když máš na výběr mezi dvěma zákazníky. 

Jeden z Prahy, druhý z Benátek. Výsledek vyšel podle očekávání a to tak, že blíže do 

římského skladu to má zákazník z Benátek.  

 

       Bod 2. Z kterého skladu je výhodnější zásobovat zákazníka z Prahy resp. z Benátek. Jak 

znázornění bodu č.2 bude vypadat můžeme vidět  na Obr. 4.11: Grafické znázornění bodu 2 v 

příkladu 

 
SELECT warehouse_name 
FROM warehouses1 w, customers1 c 
WHERE c.customer_id = 1001 
and sdo_nn (w.wh_geo_location , c.cust_geo_location , 'sdo_num_res=1') = 'TRUE'; 

 

        Najdi sklad z tabulky warehouses 1 ze kterého bude nejvýhodnější zásobovat zákazníka 

v Praze. Na výběr máme ze dvou skladů. První Mnichov a druhý Řím. Ve výsledku vyšla jako 

nejvýhodnější varianta s názvem skladu Mnichov. 

 

 
SELECT warehouse_name 
FROM warehouses1 w, customers1 c 
WHERE c.customer_id = 1002 
and sdo_nn (w.wh_geo_location , c.cust_geo_location , 'sdo_num_res=1') = 'TRUE'; 
 

 

       Najdi sklad ze kterého bude nejvýhodnější zásobovat zákazníka v Benátkách. Na výběr 

jsou zase dva sklady: Mnichov a Řím. Zde byl výsledek trochu překvapivý. Přesto že města 

Benátky a Řím jsou v Itálii, výsledek ukázal že sklad v Mnichově je blíž. 
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       Obr. 4.11: Grafické znázornění bodu 2 v příkladu 
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5. Závěr 

Účelem této práce bylo rozebrat a popsat specifické vlastnosti prostorových dat a hlavně blíže 

se seznámit s technologiemi, které jsou v současné době dostupné pro práci s prostorovými 

daty, jako například komerční systém INFORMIX, nebo open – source systém 

Postgre/PostGIS a především s produktem firmy Oracle, který nese název Oracle Spatial. 

Jehož možnosti práce s prostorovými daty jsou v této práci demonstrovány na řešeném 

příkladě. Tento produkt umožňuje rychle a efektivně skladovat, zpřístupňovat a analyzovat 

prostorová data. Může také sloužit jako datový sklad pro geografická data. Spatial je možno 

použít jak v oblasti Geografických Informačních systémů, ale i v oblasti Computer Aided 

Design (CAD) a Computer Aided Manufacturing (CAM) systémů. Určitě nesmíme 

opomenout to, že se jedná o komerční databázi.  

Uložení dat v prostředí Spatial je v současné době možné provést s využitím několika 

hlavních přístupů. Nejvíce podporovaným přístupem je zřejmě objektově - relační způsob 

uložení, pro nějž je k dispozici rozsáhlá množina procedur, funkcí a prostorových operátorů.   

Na řešeném příkladě v systému Oracle Spatial jsem si ujasnil základy práce s databázemi, 

pochopil jsem jak se zde vytvářejí tabulky, následně jak se tyto tabulky plní daty. Ujasnil jsem 

si co představují určité objektové typy a jejich atributy. 

Oracle Spatial by určitě mohly využívat organizace které například chtějí vědět jaké jsou ceny 

pozemků v okruhu několika kilometrů od místa, kde chtějí vybudovat průmyslový objekt.  
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GIS  Geographic information system  (geografický informační systém) 
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RDBMS Relational Database Management Systém (relační systém řízení báze dat) 

 

SDGM  Standard for Digital Geospatial Metadata   
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(standard pro digitální geoprostorová data) 

SQL  Structured Query Language  (strukturovaný dotazovací jazyk) 
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