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Anotace diplomové práce 

Diplomová práce se zabývá vizualizací zemětřesení v UMN MapServer. V úvodu 

práce se nachází základní informace o zemětřeseních, souřadnicových systémech 

a kartografických projekcích. Dále se práce zabývá zprovozněním aplikace Eqmap, 

původně určené pro operační systém Linux, pod operačním systémem Windows. Na tento 

krok navázala práce zabývající se nalezením volně dostupných zdrojů seizmických dat. 

Následně bylo přistoupeno k praktické části návrhu a realizace úložiště dat. V této části 

bylo nutné vybrat vhodnou SŘBD, která by byla schopna ukládat data i v jiné formě než 

textové, nejlépe ve formě vektorové. Dále bylo potřeba nalézt vhodný programovací jazyk, 

umožňující komunikovat se všemi aplikacemi. Pokročilejší formy vizualizace obsažené 

v rámci této práce se zabývají také transformací dat do jiných souřadnicových systémů, 

kde výchozí souřadnicový systémem je brán WGS84 a cílové jsou dány souřadnicové 

systémy UTM a UPS. Závěr práce pojednává o získávání počtu obyvatel v zasaženém 

území na základě definovaných vzdáleností od epicentra. Přesné číslo nelze přímo stanovit, 

ale pomocí zonálních analýz lze nad určitými prostorovými daty získat přesnější odhad 

počtu zasažených obyvatel. Tato diplomová práce se snaží o nalezení vhodného řešení této 

problematiky pomocí volně dostupných moderních technologií využívaných v GIS.  
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UTM, UPS, WPS, GRASS GIS 

 

 

 

 

 

 

 



Anotation of thesis 

This diploma thesis deals with the visualization of the earthquake in the UMN MapServer. 

At the beginning of the project there are basic information about earthquakes, coordinate 

systems and cartographical map projections. Furthermore, the project deals with making 

the application Eqmap, originally designed for the Linux operating system under 

Windows. At this step up the work involved in finding free resources available seismic 

data. Subsequently, it was made to the practical design and implementation of data storage. 

In this section, it was necessary to select appropriate database, which would be able to 

store data in a form other than text, preferably in the form of vector. Furthermore, it was to 

find a suitable programming language, allowing communication with all applications. 

More advanced forms of visualization in the context of this work deal with the 

transformation of data into other coordinate systems where the default coordinate system is 

taken WGS84 and target coordinate systems are given by the UTM and UPS. Conclusion 

the work deals with the acquisition of the population in affected areas based on the defined 

distance from the epicenter. The exact number cannot directly provide, but through the 

Zonal analysis is above the spatial data to obtain a more precise estimate of the number of 

affected people. This thesis seeks to find an appropriate solution to this problem using a 

freely available modern technologies used in GIS. 

 

Keywords: GIS, earthquake, UMN MapServer, GeoRSS, PostgreSQL, PostGIS, UTM, 

UPS, WPS, GRASS GIS 
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1 Úvod 

Zemětřesení jsou velmi časté přírodní úkazy. V rámci lepšího předvídání 

a monitoringu zemětřesení existuje po celém světě síť stanic monitorující aktivity 

pod zemskou kůrou. Seismologické centra shromaždují vědecká data, která jsou v různých 

podobách zpřístupňována i veřejnosti. 

Tato práce navazuje na diplomovou práci Ing. Františka Klímka z roku 2006, která 

řešila vytvoření geografického informačního systému umožňujícího uživateli pomocí 

internetového prohlížeče procházet jednotlivé seizmické události.  

V současnosti disponují všechny velké seismologické centra jako jsou například 

European-Mediterranean Seismological Centre, British Geological Survey nebo U.S. 

Geological Survey prohlížečkami seizmických událostí. Tato práce rozšiřuje původní 

prohlížečku seizmických událostí o nové pokročilejší funkce z hlediska vizualizace 

i z hlediska obsahu zobrazených informací. 

Diplomová práce si klade za cíl zpřístupnit seizmická data široké veřejnosti využitím 

pokročilejší vizualizace dat v prostředí UMN MapServer.  
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2 Cíle práce 

Cílem této diplomové práce je doplnit stávající prohlížečku seizmických dat aplikace 

Eqmap vytvořenou Ing. Františkem Klímkem o nové pokročilejší funkce. 

Prvním cílem byl výběr vhodného kartografického zobrazení pro jednotlivé 

zemětřesení. Aby u vizualizace nedocházelo k příliš velkým zkreslením, bylo nutné 

v detailním náhledu zobrazovaná zemětřesení transformovat do zobrazení UTM nebo UPS.  

Pro zobrazování zemětřesení v detailním náhledu byla vytvořena „zdánlivě“ 

nekonečná mapa, která zamezila neúplnému zobrazování podkladové fyzické mapy světa 

v okrajových částech rastru kolem 180 a -180 poledníku. 

Dalším úkolem bylo doplnění a aktualizace mapových podkladů. Nalezení vhodnější 

fyzické mapy světa a dalších vektorových vrstev potřebných k lepší orientaci v detailním 

náhledu. 

Posledním neméně důležitým úkolem této práce bylo doplnění statistiky o počtu 

obyvatelstva v zasaženém území na základě definovaných vzdáleností od epicentra 

s použitím WPS (Web Processing Service) a zonálních analýz v GRASS GIS. Tato funkce 

předává uživateli informace, získané analýzami prostorových dat, pomocí internetového 

prohlížeče. Uživatel proto nemusí mít k získání požadovaných informací žádné specifické 

znalosti ani softwarové vybavení spadající do oblasti geografických informačních systémů.  
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3 Rozbor cíl ů 

Tematický rozsah diplomové práce je široký. Na počátku se zabývá zprovozněním 

aplikace Eqmap v operačním systému Windows. Bylo nutné si osvojit teoretické základy, 

týkající se UMN MapServer, JavaScript atd.  

Na tento krok navázala práce zabývající se nalezením volně dostupných zdrojů 

prostorových dat použitelných v řešené oblasti. Bylo se potřeba také obeznámit se všemi 

datovými formáty, v nichž byla jednotlivá data poskytována, jakými byly formáty GeoRSS 

založený na XML dokumentu, ESRI Shapefile a další. 

Po zvládnutí předchozích úkolů bylo přistoupeno k praktické části návrhu a realizace 

úložiště dat. V této části bylo nutné vybrat vhodnou SŘBD, která by byla schopna ukládat 

data i v jiné formě než textové, nejlépe ve formě vektorové. Velký důraz byl kladen také 

na návrh samotné databáze, který předchází fázi implementační. 

Po vytvoření fungujícího řešení úložiště dat, bylo potřeba nalézt vhodný 

programovací jazyk, který by byl schopen komunikovat se všemi aplikacemi, a bylo by 

také možno v něm vytvořit aplikaci fungující online v rámci Internetu. Byl nastudován 

objektově orientovaný programovací jazyk PHP5. 

Pokročilejší formy vizualizace obsažené v rámci této práce se zabývají také 

transformací dat do jiných souřadnicových systémů, kde výchozí souřadnicový systémem 

je brán WGS84 a cílové jsou dány souřadnicové systémy UTM a UPS. Transformace 

souřadnicových systému jsou obsaženy také přímo v cílech diplomové práce, proto bylo 

nutné nastudovat problematiku týkající se souřadnicových systémů, kartografických 

zobrazení a projekcí. 

Důležitou informací při vizualizaci seizmických událostí je počet obyvatel 

v zasaženém území. Tuto informaci mnoho agentur nepodává. Přesné číslo nelze přímo 

stanovit, ale pomocí zonálních analýz lze nad určitými prostorovými daty získat přesnější 

odhad počtu zasažených obyvatel. Tato diplomová práce se snaží o nalezení vhodného 

řešení této problematiky pomocí volně dostupných moderních technologií využívaných 

v GIS.  

Součástí práce jsou postupy popisující spojení mnoha různorodých programovacích 

jazyků a aplikací do jednoho fungujícího celku. Snahou od počátku řešení, bylo vytvořit 
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automatizovaný systém, který by se staral o všechny důležité části vedoucí ke zdárnému 

dokončení všech cílů diplomové práce a ve výsledku by nabídnul fungující aplikaci ihned 

připravenou k použití. 
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4 Zemětřesení 

Zemětřesení patří mezi nejnebezpečnější přírodní úkazy. Vyskytuje se na styku 

litosférických desek, kde se vlivem pohybu a vzájemného tření desek hromadí energie. 

Pokud je napětí mezi deskami větší než pevnost hornin, dochází k rychlým posunům, které 

se na zemi projevují jako zemětřesení. 

[10]  

Zemětřesení se vyskytují ve velmi specifických oblastech, kterými se zabývá 

následující kapitola. Pro správné porozumění textu je také nutné vysvětlit pojmy 

hypocentrum a epicentrum a magnituda.   

4.1  Výskyt zem ětřesení 

Zemětřesení se nejčastěji vyskytují v tektonicky aktivních oblastech, které 

představují styky litosférických desek, jak na pevnině, tak i v oceánech. Na pevnině 

v hustě obydlených oblastech často působí velké škody. V oceánech někdy nemusí 

způsobit větší škody, ale pokud následkem zemětřesení vniknou Tsunami, které dorazí  

až k pevnině, škody jsou opět obrovské. 

Většina zemětřesení se objevuje v Ohnivém kruhu (452 sopek), který představuje 

okrajové části tichého oceánu viz. Obrázek 1. Další hojná místa pro vznik zemětřesení 

se nachází v pásmu od Azor, Severní Afriky, Středozemního moře, Apeninského 

poloostrova, Alp, Iránu až po Himaláje. Důležitým místem výskytu jsou také všechny 

okraje litosférických desek, kde ovšem nejsou zemětřesení až tak častá v porovnání 

s předchozími případy. [44] 
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Obrázek 1: Výskyt zemětřesení v letech 1990-2000. (zdroj: http://www.usgs.gov/) 

4.2  Hypocentrum 

Hypocentrum představuje místo pod povrchem země, kde se uvolňuje energie 

nazývané také ohnisko. Podle hloubky rozlišujeme tři druhy zemětřesení.  

• mělká zemětřesení jsou charakteristická pro zemskou kůru a svrchní část 

zemského pláště, 

• středně hluboká zemětřesení se vyskytují v zemském plášti (60-300 km). Jsou 

typická pro okraje litosférických desek. Vyskytují se velmi často,  

• hluboká zemětřesení se nenacházejí pouze v důležitých subdukčních zónách 

(více než 300km pod povrchem). [33] Subdukční zóny jsou oblasti kde 

se oceánská deska, která je mladší a tenčí podsouvá pod geologicky starší 

pevninskou desku (pacifická deska pod jihoamerickou). Pokud by došlo 

ke střetu dvou pevninských desek jak je tomu například u indické a euroasijské 

desky, hovoříme o kolizi. V místech na dně oceánů, kde dochází k vzájemnému 

oddalování litosférických desek, vznikají táhlé pohoří, kopírující průběh zlomu. 

Hovoříme o riftových zónách. [23] 
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4.3  Epicentrum

Epicentrum představuje kolmý pr

na povrchu, kde se uvolní nejvíce energie.

Obrázek 

4.4  Magnituda  

Vizualizované zem

magnitudy a ve většině

je v následujícím textu vys

Pojem magnituda 

dekadického logaritmu amplitudy zem

metod pro měření magnitudy. 

První metoda se nazývá 

pro zemětřesení, které se vyskytují v

stupnici využívající těchto výpo

Druhá metoda má název 

více než 2000km od seismologické stanice. Metoda zkoumá vlny ší

tělesem, které stanice zaznamená zhruba za 20 minut po vzniku zem

Pro zemětřesení vetší než M=6 je tato metoda nepoužitelná.

Další metoda se nazývá 

na zkoumání vln, které př

ty, které se šíří pod povrchem, seismologická stanice je z

hodiny po vzniku zemětř
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centrum  

ředstavuje kolmý průmět hypocentra na zemský povrch. Je to místo 

kde se uvolní nejvíce energie. [33] 

 

Obrázek 2: Epicentrum (http://cs.wikipedia.org/wiki/Epicentrum)

  

Vizualizované zemětřesné události obsahují informace o velikosti hodnoty 

ětšině případů i informace o metodách měření magnitudy. Proto 

ícím textu vysvětlen pojem magnituda a způsoby měření hodnoty magnitudy.

 představuje velikost zemětřesení. Hodnoty jsou m

dekadického logaritmu amplitudy zemětřesení. Seizmologické stanice využívají

í magnitudy.  

První metoda se nazývá ML (magnitude locale). Lokální magnituda se vypo

esení, které se vyskytují v blízkosti seismologické stanice (100km). První 

ěchto výpočtů vytvořil v roce 1935 Dr. Charles Francis

Druhá metoda má název mb. Využívá se v případech, kdy se zem

více než 2000km od seismologické stanice. Metoda zkoumá vlny ší

lesem, které stanice zaznamená zhruba za 20 minut po vzniku zem

vetší než M=6 je tato metoda nepoužitelná. 

Další metoda se nazývá MS (magnitude de surface). Metoda je založená 

na zkoumání vln, které přicházejí po zemském povrchu. Vlny jsou mnohem pomalejší než 

í pod povrchem, seismologická stanice je zaznamená zhruba za jednu až dv

ětřesení. Metoda je vhodná pro silná zemětřesení (M>6).
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na zemský povrch. Je to místo  

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Epicentrum)  

esné události obsahují informace o velikosti hodnoty 

ěření magnitudy. Proto 

ěření hodnoty magnitudy. 

esení. Hodnoty jsou měřené na základě 

Seizmologické stanice využívají 5 různých 

. Lokální magnituda se vypočítává 

blízkosti seismologické stanice (100km). První 

Charles Francis Richter.  

ípadech, kdy se zemětřesení nachází 

více než 2000km od seismologické stanice. Metoda zkoumá vlny šířící se zemským 

lesem, které stanice zaznamená zhruba za 20 minut po vzniku zemětřesení.  

. Metoda je založená  

icházejí po zemském povrchu. Vlny jsou mnohem pomalejší než 

aznamená zhruba za jednu až dvě 

řesení (M>6). 
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Čtvrtá metoda se nazývá Mw . Ke svým výpočtům používá čas vzniku zemětřesení. 

Výpočty jsou k dispozici až několik hodin po vzniku zemětřesení, protože metoda 

modeluje vlny a jejich amplitudy zaznamenané na seismogramu. 

Poslední pátá skupina označení velikosti zemětřesení je M . Toto označení znamená, 

že seismologická stanice neuvedla, jakou metodou byly velikosti zemětřesení spočítány. 

[38] 

Jak již bylo zmíněno, v roce 1935 Dr. Charles Francis Richter vytvořil stupnici pro 

popis velikosti zemětřesení. Stupnice nemá horní hranici. Obrázek 3 znázorňuje popis 

následků při různých hodnotách magnitudy. Richterova stupnice je využívána dodnes. 

 

Obrázek 3: Richterova stupnice (http://www.converter.cz/tabulky/richterova-stupnice.htm) 
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5 Sou řadnicový systém, kartografické zobrazení 

a projekce 

Jedním s úkolů diplomové práce byla transformace použitých dat do vhodných 

kartografických zobrazení. Proto budou v následujícím textu vysvětleny všechny důležité 

pojmy.   

„Souřadnicový systém je sada matematických pravidel pro specifikování způsobu, 

jakým jsou souřadnice přiřazovány k bodům v prostoru.“ 

Souřadnicový systém je definován počátkem, souřadnicovými osami, jejich polohou 

a orientací a jednotkami. 

Souřadnicové systémy můžeme rozdělit do dvou velkých skupin. Systémy vztahující 

se k zemskému tělesu nebo k rovině, do níž je zemský povrch promítnut. 

5.1 Souřadnicové systémy vztahující se k zemskému 

tělesu 

Mezi souřadnicové systémy vztažené k zemskému tělesu se uvádějí dva základní 

souřadnicové systémy: 

• Geografický souřadnicový systém - poloha bodu je vyjádřena pomocí 

zeměpisné šířky φ, zeměpisné délky λ a nadmořskou výškou h. Zeměpisná 

šířka představuje rovnoběžky, kdy 0° představuje rovník a 90° představují 

póly. Zeměpisná délka je reprezentována poledníky a jako nultý poledník 

bývá označen Greenwichský poledník. 

• Geocentrický trojrozměrný souřadnicový systém (pravotočivý kartézský) 

má počátek ve středu Země. Poloha bodu je definována pomocí třech 

souřadnic [x, y, z]. Osy x a y leží v rovině rovníku, svírají pravý uhel a osa 

x prochází průsečíkem nultého poledníku a rovníku. Osa z představuje 

kolmici k ose x a y a často se ztotožňuje s osou rotace Země. 
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5.2 Souřadnicové systémy vztahující se k rovin ě 

Existuje velké množství souřadnicových systémů vztahujících se k rovině, do níž  

je povrch Země promítnut. Tato promítání zemského povrchu do roviny se nazývá 

kartografické zobrazení nebo projekce.  

• Kartografické zobrazení – je dáno matematickým vyjádřením závislostí 

mezi zeměpisnými souřadnicemi na referenční ploše a souřadnicemi 

v zobrazovací rovině vyjadřují vztah polohy bodu na zobrazované 

a zobrazovací ploše 

• Kartografická projekce  - vztah mezi polohou bodu na zobrazovací 

a zobrazované ploše je dán centrálním promítáním [22] 

Pro zobrazení zemského povrchu do roviny je nutné změnit měřítko zobrazované 

oblasti, aby se vešla na požadovaný mapový list a také převést zakřivený povrch do roviny 

při zachování prostorových vztahů. Pro transformaci souřadnic je nutné zemský povrch 

převést na jednodušší tvary zemského tělesa jakými jsou například geoid, referenční 

elipsoid, referenční koule atd. [8] 

5.3   WGS 84 

World Geodetic System 1984 je světově uznávaný geodetický standard. Definuje 

souřadnicový systém WGS 84, referenční elipsoid WGS 84 a geoid EGM96.  

Systém je nyní založen na GPS měřeních stanic NDA a U.S. Air Force. [27] 

Souřadnice bodů jsou reprezentovány zeměpisnými (φ, λ, h) nebo kartézskými 

souřadnicemi (x,y,z). [44] 

U oblastí dále od rovníku se s zvětšující se vzdáleností vzniká větší zobrazovací 

zkreslení. Proto bylo nutné zobrazovaná data transformovat do vhodnějších 

kartografických zobrazení které jsou popsány v následujících kapitolách.  

5.4   UTM 

Universal Transverse Merkator představuje souřadnicový systém, který obsahuje 60 

poledníkových zón s rozestupy 6° které se nachází mezi 80°jižní šířky a 84°severní šířky. 
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Zóny jsou číslovány od 1 do 60. Tyto poledníkové zóny jsou dále rozděleny 20 

rovnoběžnými zónami po 8°. Rovnoběžkové zóny jsou označeny abecedně od jihu 

k severu. Obrázek 4 zobrazuje rozmístění UTM zón na Evropském kontinentu. 

 

Obrázek 4: UTM zóny (http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-coordconvert/index.html) 

Každá zóna má vlastní válcové zobrazení a proto lze vzdálenost dvou bodů ve stejné 

zóně vypočítat pomocí Pythagorovy věty.  

Zóny jsou zobrazeny pomocí příčného Merkatorova zobrazení. Toto zobrazení  

se řadí do skupiny úhlojevných válcových zobrazení. Úhlojevné zobrazení je takové 

kartografické zobrazení, kde úhly zůstávají nezměněny a zachovávají se tvary na úkor 

zkreslení délek a ploch. Příčné válcové zobrazení představuje zobrazení, kdy je plocha 

rozvinuta do roviny pomocí válce. Osa válce leží v rovině rovníku a prochází středem 

Země. Dotykový bod plochy se nachází na rovníku. [12], [8] 

5.5   UPS 

Universal Polar Stereographic je souřadnicový systém, který se používá ve spojení 

s UTM. Používá se pro oblasti, které UTM nezahrnuje, na jih od 80° jižní šířky a na sever 

od 84° severní délky (oblasti pólů). Tato projekce zahrnuje i dalších 30 minut umožňující 

překryv s UTM. Obrázek 5 znázorňuje severní polokouli zobrazenou v zobrazení UPS. 
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Stereografická projekce

systému je založena na konformní rovinné projekci 

a představuje středové promítání koule do roviny. V

rovnoběžek soustředné kružnice a pr

6 Nekone čná mapa

Jedním z úkolů této práce bylo vytvo

mapy světa. V literatuř

nekonečné mapy nenachází. 

jde o spojení mezi konci rastrové vrstvy, z

uživatel pocit nekonečného spojeného sv

například na stánkách firmy Google 

http://maps.google.com/
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Obrázek 5: Severní polokoule - zobrazení UPS

Stereografická projekce, která je použita pro realizaci tohoto sou

systému je založena na konformní rovinné projekci (zachovává velikosti úhl

edové promítání koule do roviny. V polární poloze jsou pr

edné kružnice a průměty poledníků jsou úsečky. [44

čná mapa  

ů této práce bylo vytvoření nekonečné 

literatuře se žádná definice ani popis 

né mapy nenachází. Vytvořením nekonečné mapy 

spojení mezi konci rastrové vrstvy, z čehož má 

čného spojeného světa jak je tomu 

íklad na stánkách firmy Google 

http://maps.google.com/.   

 

Obrázek 
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zobrazení UPS 

která je použita pro realizaci tohoto souřadnicového 

(zachovává velikosti úhlů)  

polární poloze jsou průměty 

44] 

Obrázek 6: Nekonečná mapa 
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7 Původní verze aplikace Eqmap 

Aplikace Eqmap představuje geografický informační systém, který umožňuje 

uživateli procházet pomocí internetového prohlížeče záznamy nedávných i historických 

zemětřesení. 

Byla vytvořena Ing. Františkem Klímkem jako jeho diplomová práce v roce 2006. 

Aplikace je interaktivní, obsahuje snadné ovládací prvky a poskytuje důležité 

informace o jednotlivých výskytech zemětřesení (stáří, hloubka, místo vzniku, magnitudo, 

zdroj informací). 

Projekt byl původně vytvořen pro vizualizaci dat organizace ORFEUS 

(Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology). Organizace online 

publikuje data o zemětřeseních ve formě RSS kanálu. Data z RSS kanálu byly staženy  

a uloženy do formátu ESRI shapefile a následně vizualizovány.  

Aplikace obsahovala tyto data: 

• Fyzická mapa světa – Natural Earth ve formátu TIFF 

• Hustota obyvatel – formát ARC INFO 

• Hranice států – formát ESRI Shapefile 

• Litosférické desky - formát ESRI Shapefile 

• Zeměpisná síť poledníků a rovnoběžek - formát ESRI Shapefile 

• Data nedávných zemětřesení – GeoRSS formát převedený na formát ESRI 

Shapefile 

Součástí aplikace je i databáze, která obsahuje globální historická seizmická data.  

Eqmap byl vytvořen v operačním systému Linux, s použitím následujícího 

programového vybavení: 

• Webový server Apache 

• UMN MapServer 

• Postgre + Post GIS 

• PERL [5] 
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  Operační systém Linux má jiný souborový systém, než operační systém Windows, 

ve kterém vytvořená aplikace dodávaná na CD nefunguje. Proto bylo potřeba upravit 

některé konfigurační části mapového serveru. 

8 Open Source programové vybavení 

Velká část vybraných programových prostředků je tvořena Open Source programy 

(GRASS GIS, PostgreSQL, UMN MapServer). Jsou lehce dostupné, mají vynikající 

dokumentaci a mnohdy mohou být i přínosnější než jejich drahá komerční konkurence. 

8.1  UMN MapServer 

Mapový server univerzity v Minnesotě je Open Source projekt, které slouží 

k publikování prostorových dat v prostředí internetu. Vznikl jako školní projekt. Nyní  

na něm spolupracuje Minnesotský odbor pro správu přírodních zdrojů a NASA. 

Podrobnější informace o UMN MapServeru je možné získat přímo ze stánek [39]. 

UMN MapServer byl využit v původní aplikaci Eqmap, proto nyní bylo pouze 

navázáno na již vytvořený projekt. 

Jelikož UMN MapServer využívá architektury klient – server a CGI aplikací, budou 

v následujícím textu tyto pojmy stručně vysvětleny. 

8.1.1   Architektura Klient - Server  

Klient představuje uživatele, který prostřednictvím webového prohlížeče a Internetu 

komunikuje se serverem. Server přijímá požadavky klienta, může komunikovat s dalšími 

servery a po získání odpovědi klientovi zasílá požadované informace. 

Klient pošle požadavek na mapové vrstvy, mapový server vygeneruje z daného 

území obrázky s požadovanými vrstvami v požadovaném měřítku, s grafickým měřítkem, 

referenční mapou, atd. podle definice šablony a ty odešle zpátky k uživateli. Jak napsal 

Jáchym Čepický na stánkách [14], [44]. 
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8.1.2   CGI aplikace 

Common Geteway Interface představuje standard W3C a slouží k propojení serveru  

a aplikace která generuje dynamický obsah. 

Úkolem aplikace je reagovat na žádosti uživatele a vracet požadovaný výstup. 

Odpověď může být obsah souboru, pokud je soubor uložený na disku. Nebo pokud žádost 

představuje spustitelný příkaz, příkaz se provede a uživateli se vrátí výstup příkazu. 

CGI program může být napsaný v mnoha jazycích, mezi nejpoužívanější patří 

C,C++, PERL, PHP, Python. [45] 

8.1.3   Struktura – Map file, Template file 

Map file a Template file (šablona) představují důležité soubory pro zobrazování dat  

v mapovém serveru.  

V Mapfile je definována kolekce mapových objektů, které společně určují vzhled  

a chování mapy zobrazené ve webovém prohlížeči. Skládá se z následujících objektů: 

• MAP představuje informace o projektu. Je zde definována výchozí velikost 

mapy, hraniční souřadnice projektu, projekce, mapové jednotky, cesta 

k datům, fonty, měřítko, legenda atd.,  

• LAYER představuje objekt, ve kterém jsou definovány všechny mapové 

vrstvy. Upřesňuje se zde, o jaký typ vrstvy se jedná (rastr, vektor), 

zobrazování popisků, nebo jestli má být při zobrazení vrstva viditelná,  

• CLASS neboli třída může být definovaná u každé vrstvy (např. vrstva obce 

může mít podle atributu velikost třídu města a třídu vesnice). Třídy obsahují 

část STYLE, ve které je definován její vzhled (symboly, jejich barva, 

velikost, umístění). 

Template file představuje HTML stránku, která slouží k zobrazení informací 

definovaných v Mapfile. Vytváříme zde prvky sloužící k přibližování a oddalování mapy, 

prvek na posun v mapě, definujeme zobrazení vrstev, umístění mapy, měřítka, legendy, 

nebo také zobrazení referenční mapy. Detailnější informace jsou opět dostupné 

na stránkách UMN MapServer [39], [14]. 
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8.2  PostrgeSQL 

K ukládání informací o výskytu zemětřesení byl použit relační databázový systém 

PostgreSQL rozšířený o nadstavbu PostGIS sloužící k ukládání prostorových informací 

ve vektorové formě. Jedná se o Open Source řešení, které velmi dobře spolupracuje 

s využívaným UMN MapServer. 

PostrgeSQL je představitelem Open Source Systému řízení báze dat (SŘBD). Jeho 

kořeny sahají až do roku 1977, kdy začal být na kalifornské univerzitě v Berkeley vyvíjen 

jeho předchůdce sytém Ingres. Systém zaznamenal mnoho změn a inovací. Po spojení 

s projektem zabývajícím se vývojem objektově-relačního databázového systému,  

s přidáním podpory jazyka SQL a s rozvojem internetu začal bouřlivý vývoj SŘBD 

PostrgeSQL. [1]    

Vytváření a naplňování databáze daty je možné provádět pomocí příkazového řádku, 

ale také pomocí uživatelského rozhraní pgAdmin III, který je součásti instalace 

PostgreSQL. Toto uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a přehledné a umožní uživateli 

definovat všechny relace, atributy, datové typy i vazby vytvořené nastavením primárních 

a cizích klíčů. 

8.2.1  PostGIS  

PostGIS je rozšíření objektově-relační SŘBD PostgreSQL. Představuje extenzi, která 

umožňuje pracovat s prostorovými vektorovými daty, provádět základní GIS analýzy 

a ukládat data do databáze. Byl vyvinut společností Refraction jako projekt s otevřeným 

zdrojovým kódem a uvolněný pod licencí GNU General Public License. [31] 

Při instalaci této extenze jsou automaticky nainstalovány knihovny OGR, GDAL 

a Proj.4, se kterými PostGIS úzce spolupracuje. Tyto knihovny budou vysvětleny 

v kapitole 9 Použité programové technologie.  

8.3  GRASS GIS 

Jedním z úkolů práce bylo získání počtu obyvatel v zasaženém území využitím WPS 

(Web Processing Service). Softwaru GRASS GIS bylo využito proto, že je jediný 
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programový prostředek, který umožňuje provádění prostorových analýz a zároveň spojení 

s WPS.  

Geographic Resources Analysis Support System je běžně označovaný jako GRASS  

a představuje geografický informační systém (GIS), používaný pro správu 

geoprostorových dat, analýzy, zpracování obrazu, prostorové modelování a vizualizace. 

GRASS je v současné době používaný v akademické a komerční sféře po celém světě. 

Patří do skupiny Open Source programů uvolněných pod GNU General Public License.  

Může být použit na většině běžně dostupných platforem, primárně je však vyvíjen 

pro operační systém LINUX. Program je ovládán pomocí příkazové řádky, nebo pomocí 

grafického uživatelského rozhraní (GUI – Graphic User Interface). GRASS podporuje  

jak rastrové tak vektorové formáty s vazbou na knihovny GDAL/OGR a Proj.4. Další 

informace o GRASS GIS jsou dostupné zde[21], [44]. 

9 Komer ční programové vybavení  

Z komerčního programového vybavení byl použit pouze ESRI ArcGIS Desktop. 

Tento programový produkt osahuje velké množství funkcionalit. V případě tohoto projektu 

byl využit pro transformaci rastrových dat do konkrétních zobrazení. 

9.1  ESRI ArcGIS Desktop 

ESRI ArcGIS představuje podobně jako GRASS nástroj často využívaný v GIS.  

Je vyvinut pouze pro operační systém Microsoft Windows. 

ArcGIS Desktop je k dispozici v podobě tří softwarových produktů, které se liší svou 

funkcionalitou (ArcView, ArcEditor, ArcInfo). Programový balík ArcGIS Desktop 

obsahuje také integrované aplikace jako ArcCatalog, ArcToolbox, ModelBuilder, ArcMap 

a další. [11] 

9.1.1  ArcMap  

ArcMap je část zaměřená na mapově orientované úlohy, na prostorové analýzy  

a editace dat. Je to také silný nástroj pro tvorbu mapových kompozic. [11] 
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10 Požité programové technologie 

Mezi použité technologie patří značkovací jazyk HTML. V rámci práce s HTML 

kódem byly použity kaskádové styly. V souvislosti s tímto jazykem bylo dále využito 

skriptovacích jazyků PHP a JavaScript. Ve spojení s mapovým serverem  

a s databází nesmí být opomenut dotazovací jazyk SQL a modelovací jazyk UML. 

V souvislosti s aktuálními výskyty zemětřesení musí být zmíněn princip RSS a GeoRSS 

kanálu. Pro statistiky o počtu zasažených obyvatel jednotlivými zemětřeseními se využívá 

WPS. V souvislosti s WPS musí být zmíněn i objektově orientovaný jazyk Python 

a PyWPS. 

10.1   HTML 

HTML (Hyper Text Markup Language) patří do skupiny značkovacích jazyků, které 

využívají sadu značek k popsání webové stránky. Je odvozený z XML (eXtensible Markup 

Language). 

První veřejně dostupný popis HTML byl dokument nazvaný HTML tagy  

a byl publikován na internetu v roce 1991. Od té doby prošel množstvím změn. 

HTML dokument se skládá z HTML značek, neboli tagů a má přesně definovanou 

strukturu. Celý dokument je uzavřen ve značce <html></ html>. Značky <head></head> 

představují hlavičku dokumentu, ve které se definuje například název stránky. Značky 

<body></body> představují tělo dokumentu, ve kterém jsou definovány všechny ostatní 

objekty a funkce které má stránka obsahovat. [3], [41] 

 

<html> 
   <!-- toto je komentá ř --> 
   <head> 
      <title>Titulek stránky</title> 
   </head> 
   <!-- t ělo dokumentu --> 
   <body> 
      <h1>Nadpis</h1> 
      <p>Toto je odstavec</p> 
   </body> 
</html> 
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10.2   CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) neboli kaskádové styly jsou styly, které definují 

zobrazení HTML prvků. Kaskádové znamená, že se styly mohou vrstvit na sebe a platí 

vždy to poslední. Jsou velmi přínosné, pokud potřebujeme stejnou věc zobrazit na více 

stránkách. Stačí definovat vlastnosti a uložit styly jako externí soubor s příponou *.css  

a v dokumentu se na tento soubor odkazovat odkazem. Nebo styly můžeme definovat 

přímo v hlavičce dokumentu a v těle dokumentu se na ně odkazovat pomocí tagů 

<style></style>. Podrobnější informace použití jsou dostupné zde [41]. 

10.3   JavaScript 

JavaScript je interpretovaný, objektově orientovaný skriptovací jazyk. Jeho oficiální 

název byl „ECMAScript“ vyvíjený organizací ECMA. Tvůrcem jazyku je Brendan Eich. 

JavaScript se od roku 1996 objevoval ve všech prohlížečích firem Netscape a Microsoft. 

Nejčastější použití JavaScriptu je ve WWW stránkách, kdy je přímo vkládaný  

do HTML kódu a umožňuje interaktivou stránek. Definují se jím například tlačítka, textové 

pole, animace nebo efekty. 

JavaScript je klientský skript, což znamená, že skript se provede až po stažení WWW 

stránky z internetu. Syntaxe je podobná jako v programovacích jazycích Java nebo C. 

Další informace o použití a syntaxi tohoto jazyka je možné nalézt zde [4], [41].   

10.4   PHP 

PHP (Hypertext Preprocesor) neboli hypertextový preprocesor je volně dostupný, 

skriptovací jazyk určený opět k vytvoření dynamické internetové stránky. Může být stejně 

jako JavaScript začleněn přímo do HTML kódu.  

Veškeré skripty jsou prováděny na serveru, takže klient vidí pouze výsledky těchto 

skriptů. 

PHP funguje na různých operačních systémech a podporuje velké množství různých 

SŘBD (MySQL, Oracle, MSSQL, PostgreSQL). Syntaxe a způsoby využití jsou popsány 

zde [7], [41]. 
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10.5   SQL 

SQL (Structured Query Language), znamená strukturovaný dotazovací jazyk, který 

umožňuje přistup a manipulaci s databázemi. Prapůvod SQL je již v letech 1970, kdy 

vědecký pracovník Dr.EF Codd pracující v IBM vytvořil relační datový model. 

Byl standardizován americkým institutem ANSI (American National Standards 

Intitute) v roce 1986.  

Další informace o příkazech a funkcích databáze jsou popsány zde [6], [41]. 

10.6   UML 

UML (Unified Modeling Language) je grafický jazyk pro vizualizaci, analýzu  

a navrhování programových systémů. Byl standardizován skupinou OMG (Object 

Management Group. 

Používá se pro komunikaci mezi programátory a těmi, kdo systém vymýšlí. UML 

říká, co má systém dělat, ale ne jak to má dělat. 

Podrobné informace o jednotlivých diagramech, jejich využití a vzájemné vztahy 

mezi nimi jsou k dispozici zde [2], [9]. 

10.7   RSS 

RSS (Really Simple Syndication) je metoda, která využívá XML k distribuci obsahu 

webové stránky na jiné webové stránky. Uživatel může získávat novinky z různých webů 

najednou. RSS kanál se používá zejména na stránkách s rychlou změnou obsahu. 

Neobsahuje celý text informace, ale pouze část spolu s odkazem na původní zdroj 

informací. K získávání RSS novinek je potřeba RSS čtečka. Ta shromažďuje RSS kanály, 

které si uživatel zvolí a zobrazuje nové aktuální informace. [41], [35] 

10.7.1   GeoRSS 

GeoRSS (Geographically Encoded Objects for RSS) pomocí něhož jsou poskytována 

data o výskytech zemětřesení, má standardní strukturu RSS formátu obohacenou o značky 

obsahující polohopisné informace. Struktura je postavena na XML a umožňuje snadné 
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získání požadovaných dat. Tento kanál obsahuje zeměpisné body, linie nebo polygony 

definované jejich souřadnicemi.  

Existují dva způsoby kódování. Jednoduchý GeoRSS a GeoRSS-GML. Jednoduchý 

GeoRSS představuje jednoduché definování polohy:  

<georss:point> 45,256 -71,92 </ georss: bod> .  

GeoRSS-GML představuje GML aplikaci, která obsahuje širší škálu funkcí jako například 

podpora jiných souřadnicových systémů než jen WGS 84. [19] 

 
<georss:where> 
   <gml:Point> 
      <gml:pos>45.256 -71.92</gml:pos> 
   </gml:Point> 
</georss:where> 

 

10.8   Knihovna GDAL 

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) představuje knihovnu určenou pro 

práci s rastrovými daty. Podporované formáty jsou dostupné na stránkách GDAL [18]. Pro 

práci se požívá příkazový řádek. Knihovna obsahuje například následující utility: 

• gdalinfo – informace o souboru (velikost rastru, souřadnicový systém, 

souřadnice rohu, počet pásem atd.) 

• gdaltransalte – převod rastru mezi různými formáty, popřípadě doplnění 

např. o funkci projwin, která vyřezává data podle zadaných rohových 

souřadnic 

• gdalwarp – obraz překreslující utilita, která po doplnění o funkci t_srs 

převádí rastr do jiného souřadnicového systému [17] 

10.9   Knihovna OGR 

OGR Simple Fetures Librery představuje knihovnu, která slouží ke čtení a někdy  

i zapisování do vektorových formátů. Mezi podporované formáty patří například ESRI 

Shapefile, MapInfo file, DGN, GML, KML, PostgreSQL a řada dalších [30]. Jednou 

z nejvíce využívaných utilit je ogr2ogr která provádí převody vektorových dat do různých 
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formátů. V kombinaci s funkcí spat je možné provést výběr geoprvků vzhledem k rohovým 

bodům ohraničující oblasti. Ve spojení s funkcí t_srs je možné provádět transformace 

souřadnicových systémů (vazba na knihovnu Proj.4). [29] 

10.10   Proj.4 

Proj.4 představuje knihovnu kartografických projekcí. Tato knihovna slouží 

k transformacím souřadnicových systémů. K transformacím slouží tzv. EPSG a ESRI 

kódy, jejichž soupis je dostupný v adresáři proj4 po instalaci např. UMN MapServer, nebo 

PostgreSQL. Tyto kódy identifikují souřadnicové systémy a definují jejich projekční 

a transformační parametry. Proj.4 nachází využití jak v knihovně GDAL tak v knihovně 

OGR. [32] 

10.11   WPS 

WPS (Web Processing Service) představuje standardizovaná pravidla vytvořená 

OGC (Open Geospatial Consortiu), usnadňující zpracování operací a publikování 

geoprostorových dat. Požadovaná data mohou být dodávány v celé síti nebo mohou být 

dostupné na serveru. 

WPS rozhraní specifikuje tři operace: 

• GetCapabilities – funkce umožňující klientovi získat metadata – XML 

dokumenty ve kterých jsou popsány jednotlivé procesy, informace o serveru  

a kontaktní údaje na administrátora 

• DescribeProcess – popis možných vstupních a výstupních parametrů 

konkrétního procesu, na jejichž základě klient přesně formuluje požadavky 

se všemi potřebnými atributy 

• Execute – tato žádost spouští požadovaný proces se všemi zadanými 

parametry.  

Podrobnější informace jsou dostupné na těchto stránkách [28], [42] 
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10.11.1 PyWPS 

PyWPS (PythonWeb Processing Service) představuje implementaci WPS (Web 

Processing Service) standardizovaný OGC (Open Geospatial Consorcium). PyWPS byl 

už od počátku vývoje programován pro využití v geografickém informačním systému 

GRASS. Nabízí prostředí pro programování vlastních procesů, které mohou být dále 

přístupné ostatním uživatelům ve formě skriptů. Funkce PyWPS umožňuje uživateli 

získávat výstupy GIS analýz přes webový prohlížeč. Aplikace je napsaná v jazyce Python, 

ve kterém je potřeba psát i další rozšiřující procesy. [43] 

10.12   Python 

Python je dynamický skriptovací objektově-orientovaný programovací jazyk, který 

lze použít pro různé typy vývoje softwaru. Nabízí silnou podporu pro integraci s dalšími 

jazyky. Je implementován v různých operačních systémech (Windows, Linux, …) a také 

na mobilních telefonech Nokia. Python je distribuován OSI Open Source licencí, díky 

které může být použit zdarma i v komerčních produktech. [34] 
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11  Použité zdroje dat 

Pro vizualizaci dat v globálním měřítku byly v původní aplikaci využity data 

dokreslující situaci kolem daného zemětřesení. Mezi tato data patřila stínovaná fyzická 

mapa světa Natural Earth, rastrová data hustoty obyvatel, hranice států, litosférické desky 

a zeměpisná síť rovnoběžek a poledníků. 

Z těchto dat byly využity pouze litosférické desky a zeměpisná síť poledníků 

a rovnoběžek. Fyzická mapa světa byla nahrazena novější a barevně vhodnější rastrovou 

vrstvou a zbytek dat nebyl použit. 

Pro detailnější zobrazení okolí jednotlivých zemětřesení bylo potřeba získat 

podkladová data, která by ulehčila uživateli prostorovou orientaci a také mu dala určitou 

představu o využití daného území. Z původních dat nebyla využita žádná vrstva. 

Pro účely v detailním náhledu byla vyhledána novější vrstva hranic států, 

podrobnějšího správního členění a vrstva měst. Fyzická mapa světa byla převedena 

do odstínů šedi. Dále byla využita vrstva podrobnějších poledníků a rovnoběžek.  

Využitá data je možné rozdělit do dvou skupin. Ty, které jsou statické a pro potřeby 

zobrazování jsou uložena na disku a data, která se generují online a po každé aktualizaci 

jsou načítána nová aktuální data. Detailnější popis všech použitých dat je v následujících 

kapitolách. 

11.1 Statické data 

Tyto data byla získána z volně dostupných internetových zdrojů. Všechny vrstvy 

kromě rastrové vrstvy počtu obyvatel byly vyhledány primárně za účelem zobrazení 

v detailním náhledu v prohlížečce Eqmap.  

11.1.1   Fyzická mapa sv ěta 

Původní podkladová vrstva světa byla fyzická mapa Natural Earth. Byla však použita 

jiná fyzická mapa světa - Wsiearth s pronikavějšími barvami a stínováním. Tato mapa 

je k dispozici na stránkách Cloud Cap Technology [13]. Stahují se dva soubory 

s příponami TIF a TFW. TIF představuje samotnou mapu a soubor s příponou TFW 

představuje georeferenční soubor.  
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Tato data byla využita jako podkladová vrstva v

podkladová vrstva v detailním náhledu.

 

Název:  

Název v aplikaci –

Název v aplikací –

Velikost dat:  

Formát:  

Velikost obrazového záznamu v

Velikost pixelu – desetinné stupn

Velikost pixelu – minuty a vte

Velikost pixelu – metry:

Rozsah: 

 

Souřadnicový systém: 

Počet bitů na buňku:

Počet pásem:  

11.1.2   Počet obyvatel

Rastrové data obsahující po

(socioeconomic data and applications center) Columbia University

rozlišení 0,25 úhlového stupn

vyskytujících se na území, které je reprezentováno daným pixelem. Hodnoty po

obyvatel jsou z roku 2005.

a data blízké budoucnosti roku 2010.
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Tato data byla využita jako podkladová vrstva v globálním m

detailním náhledu. 

 

Obrázek 7: Obsah souboru wsiearth.tfw 

wsiearth 

– RGB: wgs84 

– odstíny šedi: wgs84s 

47,9 MB 

TIF 

Velikost obrazového záznamu v pixelech:  10020x5010 

desetinné stupně:  0.03592814,-0.03592814

minuty a vteřiny: 2´09´´ x 2´09´ ́

metry: 3870 x 3870 

180º západně – 

90º severně – 90º ji

adnicový systém:  WGS 84 

ňku: 8 

1 

obyvatel  

Rastrové data obsahující počty obyvatel jsou volně dostupné na stránkách SEDAC 

(socioeconomic data and applications center) Columbia University

rozlišení 0,25 úhlového stupně a hodnoty jednotlivých pixelů představ

vyskytujících se na území, které je reprezentováno daným pixelem. Hodnoty po

roku 2005. Na stránkách jsou k dispozici také historické data z

data blízké budoucnosti roku 2010. 

ejší vizualizace seismických dat v MapServeru UMN 

  25 

globálním měřítku tak i jako 

0.03592814 

 

180º východně 

90º jižně 

 dostupné na stránkách SEDAC 

(socioeconomic data and applications center) Columbia University [36]. Data mají 

ředstavují počet obyvatel 

vyskytujících se na území, které je reprezentováno daným pixelem. Hodnoty počtu 

é historické data z roku 2000 
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Tato data byla využita v prostorových analýzách, kterými byl získán počet obyvatel 

v zasaženém území. 

Název:  glp05ag 

Název v aplikaci: pocet 

Velikost dat:  115 MB 

Formát:  ARC INFO – ascii 

Velikost obrazového záznamu v pixelech: 8640x3432 

Velikost pixelu – desetinné stupně:  0.0416666,-0.041666 

Velikost pixelu – metry: 4500 x 4500 

Rozsah:  180º západně – 180º východně 

 85º severně – 58º jižně 

Souřadnicový systém:  nedefinovaný 

Počet bitů na buňku: 32 

Počet pásem:  1 

11.1.3   Státy sv ěta 

Použitá vektorová vrstva hranic států je volně dostupná na stánkách Spatial Horizont 

[37] a pocházejí od firmy ESRI. Vrstva obsahuje atributy jako je název státu, zkratku státu 

a světadíl, ve kterém se daný stát nachází. 

Tato datová vrstva byla použita v detailním náhledu jako prvek ulehčující orientaci. 

Název:  world_adm0 

Název v aplikaci: staty 

Velikost dat:  1,49 MB 

Formát:  ESRI Shapefile 

Rozsah: 180º západně – 180º východně 

 90º severně – 90º jižně 

Souřadnicový systém:  nedefinovaný 

Typ geoprvků:  polygon 

Počet prvků:  209  

Licence: volná, pro neziskové účely 
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11.1.4   Územně správní členění 

Na stránkách GIS Unit Royal Botanic Gardens [20] jsou k dispozici vektorové vrstvy 

obsahující různě podrobné členění světa pocházející od firmy ESRI. Z těchto dat byly 

využity pouze data se správním členěním u rozlehlých států (level4), která zachycují 

situaci členění v roce 2000.  

Tato vrstva podrobnějších států je zobrazena v detailním náhledu jako prvek 

ulehčující orientaci. 

Název: level4 

Název v aplikaci: podstaty 

Velikost dat:  8,40 MB 

Formát:  ESRI Shapefile 

Rozsah:  180º západně – 180º východně 

 90º severně – 90º jižně 

Souřadnicový systém:  nedefinovaný 

Typ geoprvku:  polygon 

Počet prvků:  608 

Licence: volná, pro neziskové účely 

11.1.5   Zeměpisná sí ť poledník ů a rovnob ěžek 

Zeměpisná síť poledníků a rovnoběžek je dostupná na stránkách National Marine 

Santuaries [26]. Jednotlivé poledníky a rovnoběžky jsou zobrazovány v 5 stupňových 

rozestupech.  

Tato vektorová liniová vrstva je v detailním náhledu zobrazována z důvodu ověření 

správně provedených transformací do konkrétních zobrazení.  

Název:           Grid5Degree 

Název v aplikaci: poledniky 

Velikost dat:  1,21 MB 

Formát:  ESRI Shapefile 

Rozsah:  180º západně – 180º východně 

 90º severně – 90º jižně 
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Souřadnicový systém:  WGS 84 

Typ geoprvku:  linie 

Počet prvků:  5292 

11.1.6   Sídla 

Vektorová data obsahující vybrané sídla celého světa pochází od firmy ESRI. 

Bodová vrstva měst obsahuje v atributové tabulce informace o počtu obyvatel jednotlivých 

měst (hodnotu 7 mají záznamy představující města s méně než 50 tisíci obyvateli, 1 jsou 

města mající více než 5 milionů obyvatel). Města mohou být také rozlišena podle svého 

statutu města (hlavní město státu, hlavní město státu a kraje, hlavní město kraje a ostatní).  

Tato bodová vektorová data byla zobrazena v detailním náhledu jako prvek 

ulehčující orientaci. 

Název:            cities 

Název v aplikaci: mesta, hlmesta 

Velikost dat:  785 kB 

Formát:  ESRI Shapefile 

Rozsah:  176º západně – 179º východně 

 78º severně – 55º jižně 

Souřadnicový systém:  WGS 84 

Typ geoprvku:  bod 

Počet prvků:  2533 

Licence: - nesmí být použito pro komerční účely 

 - musí být uveden copyright 

 - distribuce jako statické elektronické obrázky (JPEG) 

11.2 Dynamicky generovaná data - zem ětřesení 

Původní zobrazovaná data vyskytujících se zemětřesení byla získávána ze stránek 

projektu ORFEUS. Tento GeoRSS kanál je stále v provozu, byly však vyhledány i jiné 

GeoRSS kanály, které publikují celosvětové výskyty zemětřesení:  

• EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre)   

http://www.emsc-csem.org/index.php?page=home,   
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• BGS (British Geological Survey) 

http://www.bgs.ac.uk/data/services/georss.html,  

• USGS (U.S. Geological Survey) 

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/, 

• ORFEUS (Observatories and Research Facilities for European Seismology) 

http://www.orfeus-eu.org/orfeus-rss.xml.  

GeoRSS kanál publikující BGS a ORFEUS obsahují pouze významnější zemětřesení 

s magnitudou větší než M4. USGS zemětřesení jsou také limitovány velikostí magnitudy 

(hodnota magnitudy větší než M3,5). Proto nejvýhodnějším zdrojem dat je GeoRSS kanál, 

který se nachází na stránkách evropského seismologického centra. Jsou zde publikována 

i malá zemětřesení vyskytující se po celém světě. Tyto data poskytují informace o místě, 

datu a hodině vzniku zemětřesení. Dále o hloubce hypocentra, zeměpisných souřadnicích, 

magnitudě, typu magnitudy a odkaz na další podrobnější informace.  
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12 Řešení projektu 

Vypracovávání jednotlivých cílů projektu bylo rozděleno na další dílčí úkoly, jakými 

jsou zprovoznění původního projektu v OS Windows, návrh a tvorba databáze, návrh 

a realizace skriptu pro práci se zdroji dat, vyhledání nových datových podkladů, 

předzpracování dat, vytvoření nekonečné mapy světa, vizualizace dat v UMN MapServer 

a doplnění statistiky o počtu obyvatelstva v zasaženém území. 

12.1  Zprovozn ění UMN MapServer v opera čním 

systému MS Windows  

Původní aplikace Eqmap byla vytvořena pro UMN MapServer v prostředí 

operačního systému Linux. Adresářová struktura (zápisu absolutních cest) se v OS Linux 

se od OS Windows znatelné liší, proto bylo nutné pozměnit konfigurační soubory 

mapového serveru. 

12.1.1 Přepracování stávajícího souboru Mapfile 

V souboru Mapfile jsou definovány cesty k datům, cesty k uleženým symbolům, 

fontům, cesta k souboru Template file a cesta kam se ukládají výstupy mapového serveru. 

Adresářová struktura v OS Linux je jiná než v OS Windows, proto musely být všechny 

tyto cesty upraveny. 

Cesta k uloženým datům byla v OS Linux definovaná takto: 

"/var/www/html/eqmap/mapservdata/data/". Oproti tomu cesta k datům v prostředí 

Windows se musí definovat takto: "mapservdata/data/".  

Fonty, které byly použity v operačním systému Linux, nebyly v operačním systému 

Windows k dispozici, proto byly nahrazeny True Type fontem verdana. 

Adresář, kde UMN MapServer ukládá všechny grafické výstupy, byl také součásti 

změny cest. Tento adresář, ovšem jako jediný musí mít nastaveny práva na zápis i čtení 

pro všechny uživatele, kteří mohou s aplikací pracovat. Při práci s aplikací UMN 

Mapserver se implicitně používají pro toto úložiště názvy temp nebo tmp. 
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Pro zjednodušení práce byl soubor Mapfile přesunut do hlavního adresáře a soubor 

Template file zůstal v adresáři template. 

Všechny provedené změny jsou zobrazeny zde: 

MAP  

 NAME eqwch # každý objekt by m ěl být pojmenován  

 STATUS ON 

 SIZE 720 360 # výchozí velikost mapy v pixelech  

 EXTENT -180.0 -90.0 180.0 90.0 # hrani ční sou řadnice  

 UNITS kilometers # mapové jednotky  

###  SHAPEPATH "/var/www/html/eqmap/mapservdata/dat a/" # Cesta k dat ům  

 SHAPEPATH "mapservdata/data/" # Windows - Cesta k dat ům  

 IMAGECOLOR 161 177 193 # Barva pozadí  

### SYMBOLSET "/var/www/html/eqmap/symbols/symbols. sym" 

 SYMBOLSET symbols/symbols.sym # Windows cesta k sy mbol ům   

### FONTSET '/var/www/html/eqmap/symbols/fonts.txt'   

 FONTSET 'symbols/fonts.txt' # Windows cesta k font ům 

 TEMPLATEPATTERN "template" 

 WEB 

###  TEMPLATE "set in index.html" 

  TEMPLATE "templates/eqwch_cz.html"   # Windows 

###  IMAGEPATH "/var/www/html/tmp/" 

  IMAGEPATH "tmp/" # Windows cesta k mapserver výst upům 

###  IMAGEURL "/tmp/"   

  IMAGEURL "tmp/"  # Windows cesta 

 END 

 

 

12.1.2  Přepracování stávajícího souboru Template file 

V souboru Template file bylo nejdůležitější změnit cestu pro CGI proměnnou [img] 

ze src="[img]"  na src="http://localhost/eqmap/[img]" . Zbytek kódu byl již, 

co se týče přechodu na operační systém Windows, bez problémů. 

12.1.3  Tvorba inicializa čního souboru 

V původním projektu se vizualizace seismických dat v UMN MapServer spouštěla 

pomocí odkazu na speciální úvodní stránce, kdy po kliknutí na odkaz se pomocí javascript 

jazyka nastavilo požadované rozlišení obrazovky a došlo ke spuštění vizualizace. Z důvodu 

zjednodušení byla tato stránka odebrána a nahrazena inicializačním souborem vytvořeným 

pomocí jazyka PHP. Vytvořený inicializační soubor byl zredukován na 4 řádky kódu,  

Kód 1: Hlavička souboru Mapfile 
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které provedou nastavení potřebných parametrů a následné automatické přesměrování  

a spuštění vizualizace v UMN MapServer. Uživateli po zadání internetové adresy se již 

nezobrazí úvodní stránka, ale dojde ke spuštění vizualizace aktuálních dat výskytu 

zemětřesení.  

 

Kód 2: Inicializační soubor 

12.2  Vytvo ření skriptu pro práci se zdroji dat 

Pro další manipulace s daty bylo nutné získat jednotlivé zemětřesení pomocí 

GeoRSS kanálu a mít přístup ke každému údaji o zemětřesení. K vydolování informací 

z XML dokumentu se využívá parser. Data byla následně možné uložit do databáze 

v textové podobě a také jako prostorovou informaci pomocí PostGIS nadstavby 

do PostgreSQL.   

12.2.1  Objektov ě orientovaný návrh skriptu získání dat 

K neustálému získávání dat o aktuálních výskytech zemětřesení bylo potřeba 

navrhnout a vytvořit skript, který by se staral o výběr zdroje dat, spojení se zdrojem dat, 

zjištění zdali se vyskytly nové zemětřesení, které nejsou uloženy v databázi a následné 

uložení nových výskytů zemětřesení do databáze. Byla navržena třída nazvaná 

zemetreseni , která obsahuje vlastnosti a metody umožňující provádět požadované 

operace [Obrázek 8]. Návrh třídy byl proveden v aplikaci Enterprise architekt. 
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Obrázek 8: Návrh třídy pro práci s daty 

12.2.2   Open Source projekt Magpie 

Open Source projekt Magpie je RSS parser napsaný ve skriptovacím jazyce PHP 

založený na XML. Byl využit z důvodu potřeby nástroje k získání určitých informací 

z GeoRSS formátů, pomocí kterých jsou nabízena seizmická data. Pro parserování XML 

dokumentu byl použit projekt Magpie, protože umožňoval jednoduché použití a snadné 

získání požadovaných informací. Parser byl zakomponován do projektu pomocí 

následujícího kódu: 
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Magpie RSS parser funguje tak, že se do prom

kde jako parametr je URL adresa k

obsahující už rozpársrované infor

je kompatibilní s formáty RSS 0.9, RSS 2.0 i Atom. 

12.3   Návrh databáze

Návrh databáze byl proveden v

od počátku navrhována pro S

využít nadstavby PostGIS, která umož

vektorových dat.  

Byly navrženy dvě

obsahuje 12 atributů, které jsou uvedeny na obrázku 

datových typů. Relace Zdroj

klíčem, který je v relaci 

relacemi Zemetreseni

Kód 
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require('rss_fetch.inc'); 

$rss = fetch_rss($url);  

Magpie RSS parser funguje tak, že se do proměnné uloží výstup funkce fetch_rss, 

kde jako parametr je URL adresa k požadovanému RSS kanálu. Výstupem je objekt 

obsahující už rozpársrované informace z daného RSS kanálu. RSS parser Magpie 

kompatibilní s formáty RSS 0.9, RSS 2.0 i Atom. [24] 

Návrh databáze  

Návrh databáze byl proveden v programu Enterprise Architekt. 

átku navrhována pro SŘBD PostgreSQL. Jedním z hlavních d

využít nadstavby PostGIS, která umožňuje vytvořit v relaci prostorový sloupec k

dvě relace - Zemetreseni  a Zdroj . Relace 

ů, které jsou uvedeny na obrázku [Obrázek 9] spolu s

Zdroj  obsahuje 3 atributy. Relace jsou navzájem propojeny cizím 

relaci Zemetreseni  představován atributem zdroj. Vazba mezi 

Zemetreseni  a Zdroj  je N:1.  

Obrázek 9: Návrh databáze 

Kód 3: Zakomponování parseru Magpie do projektu 

ejší vizualizace seismických dat v MapServeru UMN 
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nné uloží výstup funkce fetch_rss, 

požadovanému RSS kanálu. Výstupem je objekt 

SS kanálu. RSS parser Magpie 

gramu Enterprise Architekt. Databáze byla 

hlavních důvodů byla možnost 

relaci prostorový sloupec k uložení 

. Relace Zemetreseni  

] spolu s definicí jejich 

obsahuje 3 atributy. Relace jsou navzájem propojeny cizím 

edstavován atributem zdroj. Vazba mezi 
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Relace Zemetreseni  obsahuje atributy k uchování všech důležitých informací  

o každém zemětřesení. K uchování polohy zemětřesení jsou navrženy atributy nazvané 

latitude a longitude, které slouží k uložení hodnot zeměpisné šířky a zeměpisné délky 

v textové podobě (možno generovat WKT (Well Known Text)  - textem zapsané 

prostorové data). Třetím atributem k uložení polohy zemětřesení je atribut nazvaný 

the_geom, který představuje prostorový sloupec, do něhož jsou uloženy souřadnice 

zemětřesení jako vektorová data typu bod. 

Relace Zdroj  obsahuje atributy s názvem zdrojem a jeho odkazem. Tato relace byla 

vytvořena, aby bylo umožněno pozdější přidání dalšího zdroje GeoRSS kanálu do databáze 

a získávání jeho výskytů zemětřesení. 

12.4   Vytvo ření databáze 

K vytvoření navržené databáze bylo využito grafického nástroje pgAdmin III, který 

je součásti instalace PostgreSQL. V tomto nástroji byly definovány všechny relace, 

atributy, datové typy i vazby vytvořené nastavením primárních a cizích klíčů. 

Vytvořená databáze byla pojmenována eqmap. Byly vytvořeny uživatelské účty 

s přístupovými právy k datům. Pomocí příkazového řádku byl vytvořen prostorový sloupec 

nazvaný the_geom k uložení vektorových dat typu bod v souřadnicovém systému WGS 84. 

K této operaci byl použit příkaz, který je k dispozici pouze po zdařilé instalaci nadstavby 

PostGIS do PostgreSQL. Pro vytvoření prostorového sloupce ve schématu public a v relaci 

zemetreseni  byl použit tento příkaz: 

SELECT AddGeometryColumn('public', 'zemetreseni', ' the_geom', 4326, 'POINT',2); 

12.5   Propojení databáze s UMN MapServer 

UMN MapServer podporuje práci s PostrgreSQL + PostGIS databází. K zajištění 

komunikace bylo nutné do souboru Mapfile přidat následující přikazy.  

CONNECTIONTYPE postgis 
CONNECTION "user=jajanka password=heslo dbname=eqma p host=localhost" 
DATA "the_geom from zemetreseni" 
NAME "EMSC" # název zdroje dat 
TYPE POINT 

 
Kód 4: Příkazy umožňující komunikaci mezi databází a UMN MapServer 
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12.6   Realizace skriptu k získání dat 

Realizace navrženého skriptu k získávání dat o aktuálních výskytech zemětřesení 

byla provedena v jazyce PHP verze 5. Byly implementovány všechny metody  

a vlastnosti, které byly dopředu navrženy.  

Implementace vytvořené třídy zemetreseni  umožňuje online spojení s vybraným 

zdrojem dat. K získání požadovaných informací z vybraného zdroje dat bylo využito 

možností parseru Magpie, jehož funkce byly zahrnuty do kódu metod.  

Vytvořenou metodu nacistDataZeZdroje je možné vidět na následujícím kódu.    

 

Kód 5: Metoda načtení dat z GeoRSS kanálu 

Dále bylo zahrnuto spojení s vlastní databází PostgreSQL a uložení informací 

o výskytech zemětřesení, v textové podobě a také jako prostorovou informaci pozice 

zemětřesení, pomocí nadstavby PostGIS pro PostgreSQL. Bylo potřeba ukládat pouze data, 
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která ještě v databázi nejsou uložena. Pokud zdroj dat obsahuje nová data, provede 

se přidávací dotaz SQL a data se uloží jak v textové tak v prostorové podobě do databáze. 

Kód 6 zobrazuje metodu, která ukládá nově získaná data do databáze.  

 

Kód 6: Metoda uložení dat do databáze 

Pokud byla do databáze přidána nějaká nová data, je potřeba vygenerovat nový 

Template file pro UMN MapServer, přes který se data vizualizují.  

Obrázek 10 představuje zjednodušený vývojový diagram procesu začínajícího 

vybráním adresy zdroje dat z databáze, dále spojením s GeoRSS kanálem, získání 

a rozkouskování informací, spojení s databází, ověření dat, která již jsou v databázi 

uložena, uložení nových dat do databáze a vygenerování nového Template filu pro UMN 

MapServer. 
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Použití třídy zemetreseni

ukázka: 

require_once 'zemetreseni.inc';

$data = new Zemetreseni("localhost","jajanka","hesl o","5432","

$data- >vybratZdroj("EMSC");

$data- >nacistDataZeZdrojeEMSC();

$data- >ulozeniDatDoDatabaze();

$data- >vytvorSablonu();
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Obrázek 10: Vývojový diagram pro práci s daty 

zemetreseni  ve vlastním projektu může vypadat jako následující 

require_once 'zemetreseni.inc';  

$data = new Zemetreseni("localhost","jajanka","hesl o","5432"," eqmap

>vybratZdroj("EMSC");  

>nacistDataZeZdrojeEMSC();  

>ulozeniDatDoDatabaze();  

>vytvorSablonu();  

Kód 7: Využití t řídy zemetreseni v projektu  

ejší vizualizace seismických dat v MapServeru UMN 
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že vypadat jako následující 

eqmap","rss_fetch.inc"); 
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12.7   Vizualizace aktuálních zem ětřesení v globálním 

měřítku 

Protože se data, získané z GeoRSS z EMSC, liší od původních dat z projektu 

ORFEUS, bylo také nutné upravit v Mapfile a v Tepmlate file zobrazování vrstvy 

zemětřesení.   

Současná data obsahují hodnoty magnitudy pohybující se v rozsahu celé škály 

Richterovy stupnice (na rozdíl od původních dat, které obsahovaly zemětřesení o sile 

magnitudy 4 a vyšší), proto se zobrazení tříd v legendě muselo upravit takto:  

• magnituda menší nebo rovno 3, 

• magnituda větší než 3 a menší nebo rovno 5, 

• magnituda větší než 5 a menší nebo rovno 7, 

• magnituda větší než 7.  

V souboru Mapfile byly jednotlivé třídy zemětřesení upraveny podle hodnoty 

magnitudy.  
CLASS 

     NAME "mag35" 

      EXPRESSION ([magnituda] > 3 AND [magnituda] < = 5) 

      STYLE 

       SYMBOL "circle" 

     OUTLINECOLOR 255 255 0       

   COLOR 255 255 0  

   SIZE 8 

  END 

  STYLE 

       SYMBOL "circle" 

     OUTLINECOLOR 0 0 0      

   COLOR -1 -1 -1 

   SIZE 9 

  END 

    END 

 

Současná data obsahují mnohem více záznamů o zemětřeseních, než data původní. 

Počet zemětřesení k vizualizaci byl nastaven na hodnotu 30, která byla stanovena  

po vyzkoušení několika jiných hodnot a zhodnocena jako nejvhodnější z důvodu 

přehlednosti.  

Kód 8: Třída zobrazující zemětřesení v rozsahu hodnot magnitudy M3-M5 
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Nejnovějších 30 zemětřesení byly z databáze vybírány pomocí následujícího příkazu: 

DATA "the_geom FROM (SELECT oid, the_geom, magnitud a FROM zemetreseni ORDER BY 

id_zemetreseni DESC LIMIT 30) AS foo" 

Tento příkaz nejdříve všechny záznamy v databázi seřadí od nejnovějšího 

k nejstaršímu a následně vybere pouze prvních 30 záznamů. 

Těchto posledních 30 zemětřesení se většinou vyskytuje v rozmezí dvou dnů, proto 

bylo vypuštěno barevné rozlišení stáří zemětřesení. Tento údaj je v textové podobě zahrnut 

v informačním okně každého zobrazeného zemětřesení. 

12.8  Detailní náhled 

Pro vytvoření detailního náhledu u jednotlivých zemětřesení byl stejně jako v případě 

metod pro práci s databází použit skriptovací jazyk PHP5. Metody byly zakomponovány 

do třídy zemetreseni . Jako podkladová rastrová vrstva byla použita fyzická mapa světa 

Wsiearth, která byla převedena v programu GIMP do odstínů šedi. Dále také vektorová 

vrstva hranic států, podrobnějšího správního členění, bodová vrstva obcí, síť poledníků 

a rovnoběžek a bodová vrstva jednotlivých zemětřesení. 

12.8.1 Vytvo ření vý řezu vrstev  

K vytvoření výřezu jednotlivých vrstev byly použity aplikace OGR/GDAL. Vrstvy 

jsou ořezávány s důvodu rychlejší práce s menším objemem dat. Výřez ve tvaru obdélníku 

je stanoven podle souřadnic jednotlivých zemětřesení, tak aby bylo dané zemětřesení 

uprostřed výřezu. Délka výřezu je stanovena na 6° na západ a na východ od zemětřesení 

a šířka na 4° na sever a na jih. Obrázek 11 představuje ukázku výřezu fyzické mapy světa. 

Stejným způsobem byly ořezány i ostatní použité datové vrstvy. 
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Obrázek 11: Ukázka výřezu fyzické mapy světa (střední Itálie) 

Použité příkazy jsou uvedeny na následujícím příkladu: 

gdal_translate -projwin 50.91 34.86 62.91 26.86 c:\ wgs84.tif c:\test0.tif 

ogr2ogr -spat 50.91 26.86 62.91 34.86 c:\mesta_vyre z0.shp -f "ESRI Shapefile" c:\mesta.shp  

Pro vytvoření výřezu z vektorových dat byl využit příkaz ogr2ogr , pro vytvoření 

výřezu z rastrových dat byl využit příkaz gdal . 

12.8.2 Transformace vý řezu do kartografické projekce UTM/UPS 

Pro transformace do kartografických projekcí UTM/UPS je opět použita aplikace 

OGR/GDAL s vazbou na knihovnu Proj.4. Typ projekce se volí podle souřadnic 

jednotlivých zemětřesení.  

 Pro rozlišení byl nastaven parametr 84° severní a 80° jižní zeměpisné šířky. Pokud 

souřadnice zemětřesení překročí danou rovnoběžku, znamená to, že se zemětřesení nachází 

severněji (na jižní polokouli jižněji) od této rovnoběžky a pro zobrazení se použije 

projekce UPS. V ostatních případech je zvolena projekce UTM. 

Výřezy jsou transformovány do konkrétních UTM/UPS zón (viz. Obrázek 12) podle 

zóny ve které se nachází jednotlivé zemětřesení. Nejprve jsou zjištěny souřadnice 

jednotlivých zemětřesení. Podle souřadnic je přiřazen konkrétní EPSG kód, který definuje 

parametry pro transformaci, a data jsou transformována. 
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Transformace šedotónového rastru mapy světa a vektorové vrstvy poledníků 

a rovnoběžek do projekce UPS byly předpřipraveny z důvodů velmi velké časové 

náročnosti v programu ArcMap. 

 

Obrázek 12: Výřez transformovaný do projekce UTM 

Použité příkazy pro transformaci dat do příslušných kartografických zobrazení jsou 

uvedeny na následujícím příkladu: 

gdalwarp -t_srs EPSG:32640 c:\test0.tif c:\eq0num.t if 

ogr2ogr -t_srs EPSG:32640 c:\mesta_utm0.shp -f "ESR I Shapefile" c:\mesta_vyrez0.shp   
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V kódu (Kód 9) můžeme vidět, jak probíhá vytvoření výřezu a následná transformace 

do UTM zóny u vektorové bodové vrstvy měst. Nejprve je načtena vrstva měst, z té je 

vytvořen výřez a uložen do adresáře tmp. Tento výřez je následně převeden do konkrétního 

zobrazení a uložen opět do adresáře tmp. 

 

Kód 9: Vytvoření výřezu a následná transformace do UTM 

 

12.8.3 Vytvo ření nekone čné mapy sv ěta 

Fyzická mapa světa byla v programu ArcMap transformována do UTM zóny N01 

s centrálním poledníkem -177. Tím bylo docíleno, že zemětřesení vyskytující se na konci 

rastru se nenachází „na okraji“ (viz. Obrázek 13), ale data byla spojena a transformována 

do podoby nekonečné mapy. Proto v případech kdy se zemětřesení nacházejí blízko 

poledníků -180 a 180 není problém s useknutými daty. Tato zóna byla předpřipravena z 

důvodů časové náročnosti její tvorby a dále zobrazována v detailním náhledu. 
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Obrázek 13: Ukázka zobrazení detailního náhledu na polohu zemětřesení (vlevo bez použití nekonečné 

mapy, vpravo s použitím nekonečné mapy) 

12.8.1 Zobrazeni vrstvy zem ětřesení 

Prostorové informace o jednotlivých zemětřeseních jsou uloženy v atributech tabulky 

zemetreseni  v PostgreSQL + PostGIS databázi v projekci WGS84. K zobrazení 

v aplikaci UMN MapServer s ostatními vrstvami v detailním náhledu byla vytvořena 

pomocí PHP Mapscripts nová vrstva. Do této vrstvy byly vloženy jednotlivé zemětřesení 

jako body pomocí souřadnic získaných z databáze v textové formě. Pomocí metody Project 

objektu PointObj (viz. Kód 10) byly jednotlivé body transformovány do projekce UTM 

nebo UPS.  

Důvodem řešení, založeném na vytváření objektu PointObj (viz Kód 10) byla 

potřeba souřadnice uložené v databázi ve WGS84 transformovat do zobrazení UTM nebo 

UPS. Jelikož k vytvoření a vykreslení vrstvy bylo použito objektu LayerObj z PHP 

Mapscripts, který ovšem neobsahuje metodu k transformaci zobrazení, ale pouze 

k přiřazení zobrazení, muselo se každé zemětřesení samostatně vytvořit jako bod pomocí 

objektu PointObj. Tento objekt již obsahuje metodu k transformaci projekce. 
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$poPoint = ms_newpointobj(); 

$poPoint->setXY($this->zemetreseniVrstva[$i][1],$th is->zemetreseniVrstva[$i][2]); 

$projInObj = ms_newprojectionobj("init=epsg:4326");  

$projOutObj = ms_newprojectionobj("init=epsg:".$thi s->zemetreseniVrstva[$soubor][0]); 

$poPoint->project($projInObj, $projOutObj);  

      

 

V souboru symbols.sym byl pro zemětřesení vytvořen symbol (viz. Kód 11). 

Vytvořený symbol byl přiřazen dané vrstvě a pomocí PHP Mapscripts upraven na 

požadovanou velikost a barvu. 

 SYMBOL 

 NAME 'circle' 

 TYPE ELLIPSE 

 FILLED TRUE 

 POINTS 1 1 END 

 END 

 

   

  

Kód 10: Transformace zobrazení přes objekt PointObj z PHP Mapscripts 

Kód 11: Definice symbolu pro výskyt zemětřesení 
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12.8.2 Vytvo ření mapové kompozice v detailním náhledu 

K vytvoření mapové kompozice v detailním náhledu byla navrhnuta samostatná 

metoda (viz. Kód 12) starající se o zobrazování jednotlivých vrstev. Metoda řeší také výběr 

vrstev ve správném zobrazení (UTM nebo UPS) a následné vygenerování celkové mapové 

kompozice pomocí UMN Mapserveru. 

 

Kód 12: Metoda vytvářející mapovou kompozici 

Pro nastavení jednotlivých vrstev byla navržena samostatná metoda vytvorVrstvu 

(viz. Kód 13). Tato metoda rozezná podle předaných parametrů jaká vrstva je požadována 

a následně tuto vrstvu pomocí PHP Mapscripts objektů nastaví a přidá do hlavního 

mapového objektu. 

 

Kód 13: Ukázka nastavení jedné vrstvy uvnitř metody vytvorVrstvu() 



Bc. Zuzana Sukeníková: Pokročilejší vizualizace seismických dat v MapServeru UMN 

2009   47 

12.9   Získání po čtu obyvatel v zasaženém území 

K získání hodnoty počtu obyvatel žijících na území zasaženém zemětřesením byla 

využita rastrová data ve formátu ArcInfo ASCII Grid, kde každý pixel obsahuje číselnou 

informaci o počtu obyvatel na dané území. 

Byly vytvořeny obalové zóny (buffer) kolem epicentra zemětřesení. Poloměr 

jednotlivých obalových zón s centrem v epicentru zemětřesení se mění podle velikosti 

magnitudy jednotlivých zemětřesení. U zemětřesení s hodnotou magnitudy menší než  

3 je definovaná vzdálenost od epicentra 15km. To znamená, že počet obyvatel se analyzuje 

pouze na území vzdálené do 15km od epicentra. Pro zemětřesení s hodnotou magnitudy 

v rozmezí 3 až 5 se definují dvě obalové zóny. První zóna je stejná jako v předchozím 

případě 15km a druhá zóna představuje okruh vzdálený 30km od epicentra. Pro každou 

obalovou zónu se zobrazí počet obyvatel, přičemž druhá zóna bude obsahovat počet 

obyvatel i z první zóny. Pro zemětřesení s hodnotou magnitudy větší jak 5 vznikají 3 

obalové zóny. První dvě jsou stejné jako v předchozím případě a poslední je ve vzdálenosti 

60km od epicentra. 

K získání počtu obyvatel bydlících v zasaženém území byla využita služba WPS 

(Web Processing Service) pomocí aplikace PyWPS, která umožňuje klientům získat 

geoprostorové informace přičemž klientovi postačí pouze internetový prohlížeč.  

 

12.9.1 Komplikace s PyWPS na OS Windows  

Při práci s aplikacemi a jazyky PyWPS, Python a GRASS GIS se na OS Windows 

vyskytly problémy, které musely být vyřešeny pouze zásahem do zdrojového kódu PyWPS 

a do zdrojového kódu šablonovacího systému htmltmpl, který je vyžadován pro správný 

provoz PyWPS.  

Hlavně se jednalo o problém, kdy po spuštění procesu pomocí PyWPS byla aplikace 

ukončena a byla vypsána chybová hláška: [Errno13] Permission denied. Bylo zjištěno, 

že se jedná o problém, kdy se OS Windows snaží smazat dočasný pracovní adresář 

aplikace PyWPS, ale tato operace se nezdaří, protože OS Windows nedokáže smazat 
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adresář, pokud je na něj někde v systému odkazováno nebo je používán. Tento problém 

nastává zřejmě pouze na OS Windows.  

Ze zdrojového kódu hlavního souboru šablonovacího systému htmltmpl byly 

okomentovány řádky kódu (viz. Kód 14), který spouštěl příkazy k vyčištění pracovního 

prostředí a tedy ke smazání dočasného pracovního adresáře. Také bylo nutné zasáhnout ze 

stejného důvodu do souboru jazyka Python nazvaného shutil.py. PyWPS je primárně 

vytvořeno pro OS Linux, což je asi důvodem neexistence snadnějšího řešení tohoto 

problému pro OS Windows. 

Výsledkem bylo odstranění problémů s chybovou hláškou [Errno13] Permission 

denied. Pracovní adresáře PyWPS stále zůstávaly vytvořené i po dokončení všech 

spuštěných procesů. Aby nedocházelo k hromadění nepoužívaných dočasných adresářů, 

jsou tyto adresáře odstraněny po dokončení všech operací pomocí jazyka PHP5. 

Tento problém byl vyřešen s pomocí diskusních fór na internetu a konzultací s Ing. 

Tomášem Minarčíkem. 

 

Kód 14: Zobrazení okomentovaných řádku v souboru htmltmpl.py 

Druhý problém nastal, když bylo potřeba spouštět proces přes PyWPS pomocí PHP5 

jazyka uvnitř vytvořené třídy zemetreseni , která se stará o automatické provedení 

všech operací na straně serveru. PHP příkaz shell_exec(), který se využívá k externímu 

spouštění aplikací z příkazového řádku pomocí PHP, nedokázal v příkazu společně 

s interpretrem python.exe zpracovat více než jeden parametr. Tedy příkaz nutný 

ke spuštění procesu přes PyWPS vypadající takto: 
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c:\Python24\python.exe wps.py "service=wps&version= 1.0.0&identifier=buffer&request=Execute"  

obsahuje navíc dva parametry. Bylo nutné zasáhnout do zdrojového kódu souboru WPS.py 

(viz. Kód 15) aplikace PyWPS. Zdrojový kód byl na několika místech lehce pozměněn tak, 

aby nepotřeboval ke svému chodu třetí parametr v cestě příkazu. Potřebné informace, které 

třetí parametr obsahoval, byly zařazeny přímo do zdrojového kódu. Výsledkem bylo 

odstranění problému s třetím parametrem. Úpravy také vedly k tomu, že aplikace PyWPS 

je po provedených změnách použitelná pouze pro potřeby této diplomové práce.     

 Změny v souboru WPS.py byly opět provedeny s pomocí Ing. Tomáše Minarčíka. 

 

Kód 15: Ukázka přepsaného kódu v souboru wps.py 

12.9.2 Skript procesu 

V rámci diplomové práce byl vytvořen skript v jazyce Python. Tento skript 

představuje proces a obsahuje cestu k předem vytvořené location, kterou vzniká spojení 

s aplikací GRASS GIS. Location obsahuje mapset (pracovní adresář), ve kterém je předem 

naimportována rastrová vrstva s počtem obyvatel a fyzická mapa v odstínech šedi. Tyto 

vrstvy není nutno importovat skriptem, dochází tím k výraznému urychlení průběhu 

skriptu. Při každém zpuštění skriptu se vytvoří nový mapset, ve kterém jsou 

naimpotorvány zemětřesení a uloženy výsledky analýz.  

GRASS GIS sice umí pracovat s databází, ale při importu nebylo možné z databáze 

vybrat právě zpracovávané zemětřesení. Proto byly souřadnice vybraných zemětřesení 

z databáze ukládány v reálném čase do textového souboru pomocí příkazů v třídě 

zemetreseni  (viz. Kód 16). Souřadnice jsou z textového souboru importovány 

do aplikace GRASS GIS. Celý proces je obsažen v příloze 1.  
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Kód 16: Ukládání souřadnic zemětřesení do textového souboru 

Z důvodu rozlišení počtu obalových zón v závislosti na velikosti hodnoty magnitudy 

byly vytvořeny tři varianty procesů.  

Spuštěním procesu se v aplikaci GRASS GIS provedou níže vysvětlené příkazy. 

Příkaz v.buffer  

Na základě tohoto příkazu GRASS GIS vytváří jednotlivé obalové zóny kolem 

epicentra zemětřesení. Musí být definována vstupní data, jméno výstupního souboru 

a velikost bufferu.  

Použitý příkaz je uveden v následujícím příkladu: 

v.buffer i=zemetreseni@zem o=buffer_30 type=point b uffer=0.27 

Příkaz v.to.rast 

Tento příkaz byl využit k převodu vektorových dat na rastrové, z důvodu dalších 

analýz, které se provádí pouze u rastrových dat.  

Použitý příkaz je uveden v následujícím příkladu: 

v.to.rast i=buffer_30 o=buffer_rast_30 use=cat 

 

Příkaz r.mapcalc 

Příkaz r.mapcalc se využívá k aritmetickým a logickým operacím s rastrovými daty. 

V této fázi bylo cílem získat informace o počtu obyvatel pouze na určitém území. Proto 
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bylo nutné rastrové data, obsahují informace o počtu obyvatel vynásobit s rastrovou 

vrstvou obsahující pouze jednotlivé obalové zóny kolem zemětřesení. 

Použitý příkaz je uveden v následujícím příkladu: 

r.mapcalc mapcalc_30=pocet@zem*buffer_rast_30  

Příkaz r.sum  

Tímto příkazem byla hodnota pixelů obsahující počet obyvatel sečtena a následně 

uložena do souboru pomocí příkazů jazyka Python.  

Použitý příkaz je uveden v následujícím příkladu: 

r.sum rast=mapcalc_30  

12.9.3 Zpušt ění procesu 

Zpuštění procesu je možné zadávat v příkazovém řádku nebo přímo v prohlížeči. 

Proces se spouští příkazem Execute. 

Použitý příkaz je uveden v následujícím příkladu: 

c:\Python24\python.exe wps.py "service=wps&version= 1.0.0&identifier=buffer&request=Execute" 

Pro automatické provádění analýz byl příkaz zakomponován do třídy 

zemetreseni  sloužící k postupnému provedení všech potřebných analýz a procesů při 

aktualizaci dat prováděné na straně serveru.  

Po dokončení průběhu skriptu je k dispozici textový soubor obsahující informace 

o počtu obyvatel v jednotlivých obalových zónách kolem zemětřesení.  

12.9.4 Nastavení komunikace s PyWPS a GRASS GIS 

Ke komunikaci s aplikacemi PyWPS a GRASS GIS bylo nutné v konfiguračním 

souboru definovat cesty k souborům s daty, cesty ke knihovnám, k procesům a místa, kam 

se mají vytvořené data ukládat. 
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Obrázek 14: Architektura komunikace 

12.10   Zobrazení obalových zón obsahujících po čet 

obyvatel v UMN MapServer 

Kolem zemětřesení jsou jednotlivé obalové zóny zobrazeny v podobě jednoho nebo 

více kruhů (viz. Obrázek 15). Poloměr jednotlivých obalových zón je popsán ve spodní 

části prohlížečky Eqmap v legendě. Počet obyvatel žijících v dané zóně je zobrazen 

v informacích o zemětřeseních nacházejících se pod detailním náhledem.  

 

Obrázek 15: Vizualizace obalových zón, Itálie 

12.10.1   Načtení vrstev do mapového serveru 

Jednotlivé obalové zóny pro aktuální zemětřesení jsou ukládány během zonální 

analýzy do souboru ve formátu ESRI Shapefile. Po dokončení výpočtů pro všechny 
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zemětřesení jsou ve fázi přípravy vrstev pro UMN MapServer pomocí PHP MapScripts 

načteny data z vytvořených Shapefile souborů jednotlivých obalových zón. Každé zóně 

je přiřazena barva a data jsou zakomponována do celkového výstupu. Vytvořená celková 

vizualizace všech vrstev včetně obalových zón je zobrazena v prohlížečce Eqmap v okně 

pro detailní náhled. 

12.10.2   Zobrazení detailního náhledu 

Jelikož jsou data v detailním náhledu zobrazována v malém měřítku a data obsahující 

obalové zóny kolem zemětřesení reprezentují střední měřítko, nemohou být zobrazeny 

v jednom detailním náhledu. Proto bylo vytvořeno přepínací tlačítko, kterým si uživatel 

zobrazí oblast zemětřesení v malém nebo středním měřítku podle toho, které informace ho 

v daném momentě zajímají. 

12.11  Ukázka funk ční aplikace 

Aplikace umožňující vizualizaci seizmických událostí je složena ze tří rozdílných 

částí. Většinu zobrazovaných informací a prostorových dat poskytuje této klientské 

aplikací skript na straně serveru, který provádí všechny potřebné výpočty a analýzy. 

První důležitá část zobrazuje posledních třicet zemětřesení na fyzické mapě světa 

pomocí grafických symbolů, jejichž barva a velikost je dána velikostí magnitudy daného 

výskytu zemětřesení. Druhou část prohlížečky tvoří detailní náhled obsahující v horní části 

výřez oblasti vybraného zemětřesení v UTM nebo UPS projekci a ve spodní části detailní 

informace o daném zemětřesení (viz. Obrázek 16). Detailní náhled je možno přepnout do 

speciálního pohledu zobrazujícího obalové zóny a počet obyvatel v zasaženém území (viz. 

Obrázek 17). Poslední neméně důležitá část prohlížečky se nachází na jejím spodním 

okraji. Tato část obsahuje legendu, odkazy na zdroje dat, logo Institutu Geoinformatiky, 

logo VŠB-TUO a jména tvůrců této aplikace. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Vizualizaci seizmických událostí v klientské aplikaci – detailní informace o zemětřesení 



 

Obrázek 17: Vizualizaci seizmických událostí v klientské aplikaci – detailní informace o počtu obyvatel v zasaženém území 



Bc. Zuzana Sukeníková: Pokročilejší vizualizace seismických dat v MapServeru UMN 

2009   56 

13 Závěr 

Celá aplikace byla přizpůsobena operačnímu systému Windows. Byl nalezen 

nejvhodnější GeoRSS zdroj dat, ze kterého jsou získána požadovaná data. Do navržené 

databáze jsou automaticky ukládány všechny nové výskyty zemětřesení, spolu 

s podrobnými informacemi (lokalita, odkaz, hloubka epicentra, magnituda, datum a čas 

výskytu a souřadnice zemětřesení). Třicet nejnovějších zemětřesení je vizualizováno 

v mapovém serveru.  

Každé zemětřesení je v detailním náhledu zobrazeno v konkrétním UTM či UPS 

zobrazení podle polohy jednotlivých zemětřesení. Zemětřesení jsou zobrazeny spolu 

s fyzickou mapou světa v odstínech šedi, vektorovou vrstvou států, vrstvou územně 

správního členění, městy a sítí poledníků a rovnoběžek za pomocí knihoven OGR/GDAL.  

Pro zobrazování zemětřesení nacházejících se blízko 180 a -180 poledníků 

a v oblastech pólů byla vytvořena nekonečná mapa, která spojila data a umožnila zobrazení 

podkladového šedotónového rastru i za okraji používaného rastru. 

Pro získání hodnoty počtu obyvatel v zasaženém území byla použita služba WPS, 

a její implementace PyWPS, která pomocí Python skriptů komunikuje s aplikací GRASS 

GIS. GRASS GIS provedl všechny definované příkazy, pomocí kterých byl získán počet 

obyvatel. Ten byl následně vizualizován v mapovém serveru.     

V diplomové práci se podařily splnit všechny čtyři zadané úkoly. GRASS GIS, 

Python a PyWPS jsou primárně vytvářené pro OS Linux, pro který jsou publikovány 

všechny dokumentace a příklady. Pro OS Windows nejsou tak dobře popsány možnosti 

odstraňování vyskytujících se chyb, práce je tím komplikovanější a náročnější. Všechny 

problémy byly vyřešeny a všechny aplikace byly úspěšně zprovozněny pod OS Windows. 

Diplomovou práci je možné dále rozšiřovat o metody převzorkování rastru fyzické 

mapy světa. Další zajímavou funkcí by mohlo být vyhledávání a zobrazování odkazů na 

zprávy z médií o daném zemětřesení (např. získání z RSS).  

Diplomovou práci a v ní vytvořené funkce ocení nejen běžní uživatelé, kteří neumí 

pracovat s technologiemi využívajícími prostorová data, ale i odborníci zabývající 

se zemětřeseními, jelikož některými funkcemi většina existujících aplikací umožňujících 
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vizualizaci seismologických událostí nedisponuje. Dále je také možné práci využít jako 

studijní materiál pro práci s UMN MapServer a WPS v operačním systému Windows.
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Příloha 1   

Proces vytvoření obalových zón pro hodnotu magnitudy větší než M5 a získání počtu 

obyvatel v zasaženém území. 
from pywps.Process.Process import WPSProcess 

class Process(WPSProcess): 

    """Main process class""" 

    def __init__(self): 

        """Process initialization""" 

  

        # init process 

        WPSProcess.__init__(self, 

            identifier = "test_60", # nazev procesu  

            title="BufferNoInputs", 

            version = "1.0.0", 

            storeSupported = "true", 

            statusSupported = "true", 

            abstract="zistkani poctu obyvatel", 

            grassLocation = "grass2") # definice sp ojení s existující location grass2 

            #grassLocation = True) 

  

        self.bufferOut = self.addComplexOutput(iden tifier="buffer", 

                                title="Output buffe r file") 

  

    def execute(self): 

        """Execute process. 

  

        Each command will be executed and output va lues will be set 

        """ 

       

    # import rastru sede mapy 

 #self.status.set("Importing data",50) 

 #self.cmd("r.in.gdal.exe -o input=C:\\aa\\seda_map a\\wgs84s.tif output=seda_mapa") 

 self.cmd("g.region.exe rast=seda_mapa@zem") 

 

 #import rastru s informaci o poctu obyvatel v dn p ixelu 

 #self.cmd("r.in.arc.exe input=C:\\pokus\\glp05ag.a sc output=pocet type=CELL 

mult=1.0") 

  

 #import zemetreseni 

 self.cmd("v.in.ascii.exe input=C:\\pokus\\coords.t xt output=zemetreseni format=point 

fs=| skip=0 x=1 y=2 z=0 cat=0") 

 

 #tvorba bufferu - vytvori se tri buffery pro zony 15km,30km a 60km 

 self.cmd("v.buffer.exe i=zemetreseni o=buffer_60 t ype=point buffer=0.54") 

 self.cmd("v.buffer.exe i=zemetreseni o=buffer_30 t ype=point buffer=0.27") 

 self.cmd("v.buffer.exe i=zemetreseni o=buffer_15 t ype=point buffer=0.135") 
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 #  export jednotlivych bufferu do formatu ESRI Sha pefile 

 self.cmd("v.out.ogr.exe input=buffer_60 type=area dsn=kolecko60 olayer=kolecko60 

layer=1 format=ESRI_Shapefile") 

 self.cmd("v.out.ogr.exe input=buffer_30 type=area dsn=kolecko30 olayer=kolecko30 

layer=1 format=ESRI_Shapefile") 

 self.cmd("v.out.ogr.exe input=buffer_15 type=area dsn=kolecko15 olayer=kolecko15 

layer=1 format=ESRI_Shapefile") 

  

 # Prevod vytvoreneho bufferu na raster kvuli dalsi  praci s mapcalc 

 self.cmd("v.to.rast.exe i=buffer_60 o=buffer_rast_ 60 use=cat") 

 self.cmd("v.to.rast.exe i=buffer_30 o=buffer_rast_ 30 use=cat") 

 self.cmd("v.to.rast.exe i=buffer_15 o=buffer_rast_ 15 use=cat") 

  

 # MAPCALC pocet*buffer_rast_xx 

 self.cmd("r.mapcalc.exe mapcalc_60=pocet@zem*buffe r_rast_60") 

 self.cmd("r.mapcalc.exe mapcalc_30=pocet@zem*buffe r_rast_30") 

 self.cmd("r.mapcalc.exe mapcalc_15=pocet@zem*buffe r_rast_15") 

 

 #ulozeni poctu obyvatel do souboru 

 f = open("c:\\pokus\\obyvatele.txt", "w") 

 f.write('15km: ')      

 f.write(self.cmd("r.sum.exe rast=mapcalc_15") + '\ n')      

 f.write('30km: ') 

 f.write(self.cmd("r.sum.exe rast=mapcalc_30") + '\ n') 

 f.write('60km: ')  

 f.write(self.cmd("r.sum.exe rast=mapcalc_60") + '\ n')      

 f.close() 

   

        return 


