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1. Provoz systému
Portál vojensko-geografických informací je webová aplikace. Pracuje tedy na architektuře 
Client-Server. Aplikace je spuštěna na serveru OdGP Praha a je přístupná z celoarmádní datové sítě 
na adrese: http://mapserver.topo.acr/portal/.

2. Uživatelé
Neregistrovaní uživatelé mohou systém používat, ale nemají přístup ke všem datům, která systém 
obsahuje. 

Registrovaní uživatelé mají přístup k datům na základě oprávnění, které je jim přiděleno 
administrátorem systému.

Pro registraci a získání přihlašovacích údajů se obraťte na administrátora systému. Kontakt na 
administrátora je uveden v patičce stránky.

3. Požadavky na klientský prohlížeč
Aplikace byla testována v prohlížečích:

• Internet Explorer 8.0,  

• Mozila Firefox 3.5.9, 

• Opera 10.10,

• Google Chrome 5.0.

Kromě drobných rozdílů ve zobrazení je aplikace ve všech zmíněných prohlížečích stejná a plně 
funkční. Při tvorbě byly použity standardní postupy pro udržení kompatibility, lze tedy předpokládat 
funkčnost i v dalších prohlížečích s podporou kaskádových stylů a javascriptu.

Správné fungování systému vyžaduje povolení javascriptu v prohlížeči!

4. Práce v systému

4.1 Vzhled

http://mapserver.topo.acr/portal/


Prostor stránky je rozdělen do sektorů.

4.1.1 Sektor zobrazování

Sektor zobrazování obsahuje tři karty, mezi kterými může uživatel přepínat. První kartou je mapka, 
která umožňuje uživatelům nastavit zájmové území a zobrazuje pokrytí daného území vybranými 
podklady.

Druhá karta slouží k zobrazení textového seznamu produktů se stručným popisem.

Třetí karta obsahuje detailní popis vybraného produktu.

Obr. 1: Vzhled portálu vojensko-geografických informací

Obr. 2: Rozdělení do sektorů



4.1.2 Sektor vrstev

V levé části okna se nachází sektor vrstev. Tato část stránky umožňuje uživatelům výběr produktů, o 
které mají zájem. Produkty jsou seskupeny do kategorií a odlišeny barevným značením. Barva v 
panelu vrstev odpovídá barvě zobrazené na mapě, jak je vidět na obrázku Obr. 3.

4.1.3 Sektor filtrů

V sektoru filtrů může uživatel nastavit další omezení. Lze nastavit filtrování podle rozsahu měřítka 
a omezit zobrazované typy podkladů.

4.1.4 Uživatelský sektor

V uživatelském sektoru lze nalézt dialog pro přihlášení uživatele k systému a blok uživatelských 
nastavení zobrazení.

4.2 Ovládání mapky

Mapka je hlavní ovládací panel aplikace. Obsahuje několik různých ovládacích prvků.

Obr. 3: Ukázka barevného rozlišení



Na obrázku Obr. 4 je náhled mapky. V levém horním rohu je pět poloprůhledných tlačítek. Tato 
tlačítka volí funkci, která bude na mapu aplikována po kliknutí. Stisknutím tlačítka se tlačítko stává 
aktivní a zůstává v tomto stavu až do stisknutí jiného tlačítka.

4.2.1 Tlačítko refresh

Tlačítko slouží k obnovení mapky po provedení změn v panelu vrstev nebo v panelu filtrů. Toto 
tlačítko je nejvýše ze všech uvedených. A jako jediné se vymyká z konvence, která byla nastíněna 
výše. Tlačítko nečeká na další činnost a po stisknutí okamžitě obnoví stránku, aby se projevily 
změny. Po obnovení nezůstává stisknuté. Aktivním tlačítkem zůstává nadále to, které bylo aktivní 
před stisknutím refresh.

4.2.2 Tlačítko zoom in

Druhé tlačítko shora slouží k přiblížení a zároveň centrování mapy. Po stisknutí tlačítka zoom in 
čeká systém až uživatel klikne na místo v mapě. Mapa je po obnovení dvojnásobně přiblížena a 
vycentrována na místo uživatelova kliknutí.

4.2.3 Tlačítko zoom out

Třetí tlačítko má opačnou funkci než tlačítko předchozí. Slouží k dvojnásobnému oddálení a 
vycentrování na místo kliknutí. Použití je shodné s tlačítkem zoom in

Obr. 4: Náhled mapky



4.2.4 Tlačítko obdélníkový výběr 

Tlačítko slouží k výběru území obdélníkovým výběrem. Po aktivaci tlačítka systém čeká na další 
akci uživatele. Po stisknutí levého tlačítka myši a tažení začne aplikace vykreslovat obrys 
obdélníkového výběru nad mapou. Po uvolnění tlačítka dojde k obnovení mapy. Po obnovení je 
mapa přiblížena na území, které bylo obraničeno obdélníkovým výběrem.

4.2.5 Tlačítko centrování

Poslední tlačítko slouží k vycentrování mapky na místo kliknutí. Nedochází k přiblížení ani 
oddálení. Po obnovení mapky je místo kliknutí vystředěno.

4.2.6 Obvodové šipky

Po obvodu mapky jsou šipky, jejichž stisknutí způsobí posun mapy směrem, který šipka ukazuje. 
Dojde k posunu s desetiprocentním překryvem, aby uživatel neztratil kontext.

4.3 Karty

Mezi kartami lze přepínat kliknutím na vybranou kartu. 

Kliknutí na skupinu v panelu vrstev způsobí přepnutí na kartu seznam a její obsah je naplněn 
seznamem produktů dané skupiny se stručným popisem. Kliknutím na název produktu v seznamu 
dojde k přepnutí na kartu detail, který zobrazuje detailní výpis informací o konkrétním produktu, 
jak je vidět na obrázku Obr. 6.

Obr. 5: Ukázka karet



5. Závěr
Do budoucnosti se počítá s průběžným rozšiřováním aplikace. Změny by ovšem neměly narušit 
základní koncept ovládání a použití aplikace. Aktualizace uživatelské příručky proběhne jen při 
významnějších změnách nebo vzniku nové funkcionality, jejíž použití je netriviální nebo významně 
odlišné od základního konceptu.

Obr. 6: Ukázka detailního výpisu
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1. Úvod
Portál vojensko-geografických informací je webová aplikace. Jako taková pracuje z definice na 
architektuře Client-Server. Aplikace je nasazena na serverech OdGP Praha a je přístupná z 
celoarmádní datové sítě na adrese: http://mapserver.topo.acr/portal/.

2. Použité technologie
Aplikace byla implementována v jazyce php verze 5 nad SŘBD PostgreSQL 8.4. Pro geografické 
operace bylo použito rozšíření PostGIS. Pro zobrazení přehledové mapky byla využita CGI aplikace 
MapServer. Propojení php s MapServerem obstarává rozšíření jazyka php – phpMapScript. 
Skriptování na klientské straně je vyřešeno javascriptem. Design webových stránek je převážně 
řízen kaskádovým styly.

Celá aplikace byla vytvářena v IDE NetBeans 6.8.

3. Struktura aplikace

3.1. Adresářová struktura

Zdrojové kódy aplikace jsou rozděleny do přehledné adresářové struktury:

• application - obsahuje soubory s aplikační logikou,

• classes - obsahuje soubory tříd a rozhraní,

◦ entities - obsahuje definici doménových objektů,

• data - složka obsahuje data (náhledky map atd.),

• img - obsahuje obrázky ovládacích prvků a designové prvky stránky,

• javascript - obsahuje soubory javascriptu,

• log - obsahuje logovací soubory ,

• mapserver - obsahuje soubory pro obsluhu MapServeru,

◦ etc - obsahuje konfigurační soubory MapServeru,

◦ templates - obsahuje HTML šablony sloužící pro obsluhu MapServeru,

• styles - obsahuje soubory kaskádových stylů,

• templates - obsahuje HTML šablony,

3.2. Autoload

V aplikaci je použita funkce __autoload(), která slouží pro načítání souborů s třídami před jejich 
použitím. Není tedy před voláním konstruktoru třídy nutné použít explicitně 
include 'ClassName.php'.

3.3. Soubory init

V aplikaci jsou použity soubory pro počáteční nastavení systémových proměnných. Soubory se 



jmenují init.php. V kořenové složce je hlavní soubor init.php, který do sebe zahrnuje (include) init 
soubory v podsložkách. Toto rozdělení bylo navrženo, aby nevznikl příliš velký soubor konfigurací, 
a aby bylo možné každou součást aplikace konfigurovat v samostatném souboru ulženém v 
podadresáři s danou komponentou.

3.4. Zpracování požadavku

Pro zpracování http požadavku slouží samostatné soubory getRequest.php, jejichž rozložení je 
stejné, jako v případě souborů init.php. Každá část systému má vlastní soubor getRequest.php, který 
zpracovává požadavky na danou komponentu. Všechny soubory getRequest.php jsou zahrnuty 
(include) v hlavním souboru getRequest.php v kořenovém adresáři aplikace.

4. Závěr
Zdrojové kódy aplikace jsou psány upraveným způsobem a jsou doplněny řadou komentářů. Pro 
podrobnější pochopení funkčnosti aplikace doporučuji přečíst kapitolu Analýza systému v hlavní 
části bakalářské práce.


