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ANOTACE 

 

Cílem práce je vytvořit datový sklad sjednocující datové zdroje, které zachycují dřevinnou 

skladbu, do standardizované datové struktury umoţňující pomocí jednotných algoritmů 

provést výpočet dřevinné skladby pro různé hierarchické úrovně agregace. Základem práce 

je studium MS SQL Serveru, jeho moţnosti práce s prostorovými daty a také studium 

moţných datových zdrojů pro výpočet dřevinné skladby. Následuje návrh nového 

datového skladu včetně integrace studovaných datových zdrojů, optimalizace práce s daty 

a analýza současného algoritmu pro výpočet dřevinné skladby. Na základě analýzy je 

proveden návrh nových algoritmů pro výpočet dřevinné skladby a jejich otestování 

v prostředí MS SQL Serveru. 

  

Klíčová slova: datový sklad, dřevinná skladba, algoritmy  

 

 

ANOTATION 

 

The thesis is aimed at creating the data warehouse consolidating the data sources that 

record species composition, to a standardized data structure enabling by the help of an 

integral algorithm the calculation of species composition for various hierarchical levels of 

aggregation. The work basis is the research of MS SQL server, its possibilities to work 

with three - dimensional information as well as a study of possible data sources for the 

calculation of species composition. It is followed with the proposal of a new data 

warehouse including integration data sources studied, and the analysis of a contemporary 

algorithm for the calculation of species composition. Pursuant to analysis the proposal of 

new algorithms for the calculation of species composition and their testing in MS SQL 

server environment are made. 

 

Key words: data warehouse, species composition, algorithms  
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ÚVOD 

 

Kaţdá organizace (firma či instituce) vykonává kvůli své existenci neustále nějaká 

rozhodnutí. Tato rozhodnutí jsou činěna na základě potřebného mnoţství dat. Mnoţství dat 

je často úměrné sloţitosti problémů nebo velikosti organizace. 

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) spravuje v rámci své činnosti celou řadu 

datových zdrojů v podobě textových dokumentů, tabulek, databází nebo datových skladů 

pod správou MS SQL Serveru, které specifickým způsobem zachycují vývoj a stavy 

dřevinné skladby lesů na území ČR. Jejich součástí jsou také data zachycující podobu a 

stav územních jednotek, lesních typů, porostních skupin, etáţí a dřevin. Na základě 

algoritmů, implementovaných v datových skladech je moţné zjistit zastoupení vybrané 

skupiny dřevin ve vybraném lesním hospodářském celku. Výsledky následně slouţí 

k vyhotovení LHP pro vybrané území a jsou jedním z faktorů určujících jeho charakter 

v dalších letech.  

Problémem všech informačních zdrojů dřevinné skladby je jejich heterogenita 

z hlediska způsobu pořízení dat, jejich stáří či různorodé transformace dat, znemoţňující 

jejich společnou analýzu a získávání nových informací. Data byla a jsou ve většině případů 

pořízena v rámci jiných organizací vyuţívajících různorodé standardy pro jejich pořízení a 

formáty pro jejich uloţení.  

Pro potřeby společné analýzy je proto nejvhodnější sloučit všechny informační 

zdroje do jednoho celku v podobě jednotného datového skladu, odstranit rozdíly 

znemoţňující jejich vyuţití a maximálně optimalizovat přístup k takto sjednoceným 

zdrojům 
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CÍLE PRÁCE 

Cílem této práce je navrhnout a vytvořit datový sklad pro uloţení různorodých 

geometrických a atributových dat zachycujících dřevinnou skladbu, a následně navrhnout a 

vytvořit algoritmus pro výpočet dřevinné skladby pro tato různorodá data. 

Pro návrh datového skladu je nutné seznámit se prostředím MS SQL Serveru a jeho 

moţnostmi správy geoprostorových a alfanumerických dat. Následně analyzovat stávající 

datové zdroje a současný datový sklad pro správu dřevinné skladby. Na základě zjištěných 

informací navrhnout strukturu skladu a způsob importu různorodých dat do tohoto skladu 

včetně definice vstupních dat. Pro vhodná prostorová data uloţená ve skladu navíc 

navrhnout parametry a vytvořit struktury pro indexaci těchto dat za účelem optimalizace 

analýz prováděných nad těmito daty. Tyto struktury následně otestovat a optimalizovat pro 

definované prostorové dotazy. 

Posledními úkoly této práce jsou analýza stávajícího algoritmu výpočtu dřevinné skladby 

pro porostní skupinu a na jejím základě navrţené a vytvořené algoritmy výpočtu dřevinné 

skladby pro různé varianty dřevinné skladby ze zdrojů implementovaných do datového 

skladu.  
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1 DATOVÉ SKLADY  

Problém s organizací velkého mnoţství dat z více zdrojů se objevil uţ v 80. letech. 

Tehdy byla Williamem Inmonem nastíněna myšlenka datového skladu (DS). 

Dle Inmona je DS databáze slouţící jako univerzální úloţiště subjektově 

orientovaných, časově proměnných dat slouţících k získávání informací a podporu 

rozhodování[3]. Systém správy dat prostřednictvím DS lze rozdělit na dvě základní části 

OLTP a OLAP. Online Transasction processing (OLTP) systémy jsou většinou zaloţeny 

na relačním modelu dat (18). V tomto prostředí jsou data periodicky měněna, agregována a 

následně ukládána do datového skladu. V prostředí datového skladu jsou data pouze čtena 

a jsou nad nimi prováděny OLAP operace. Online Analytical Processing (OLAP) se 

zaměřují na analýzu dat a dotazování v datovém skladu. Jejich cílem je co nejrychleji 

poskytnout případnému uţivateli výsledky dotazů a analýz. 

Architektura DS je rozdělena do tří vrstev(18): 

 Spodní vrstva – Server, ve kterém jsou uloţeny relační databáze. Této vrstvě 

odpovídá poloţka datový sklad ve schématu. Do datového skladu jsou data 

prostřednictvím datových pump čerpána z OLTP databází.  

 Střední vrstva  - V této vrstvě je umístěn OLAP, který implementuje bud relační 

OLAP model (ROLAP), který převádí operace nad multidimenzinálními daty na 

relační operace nebo je moţné pouţít také multidimenzionální OLAP (MOLAP). 

Ve schématu tuto vrstvu reprezentuje aplikační vrstva. 

 Vrchní vrstva – ve schématu prezentační vrstva představuje klienta s nástroji pro 

analýzu prezentaci výsledků. 
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Obr. 1.    Vztah  mezi OLTP, OLAP a DS [4] 

 

 

Rozlišují se 3 kategorie datových skladů [4]: 

1.1 Datový sklad 1. typu 

  Jedná se o centralizované, organizované a integrované řešení. Jeho úkolem je 

provádět transformaci dat z různých zdrojů, následně provést jejich „vyčištění“ ve smyslu 

odstínění rozdílů a standardizace. Jedná se o tzv. ETL operaci. Data jsou následně uloţena 

a zpřístupněna v jednotném prostředí.   
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1.2 Datový sklad 2. typu 

 V některé literatuře je označován jako „analytický“ datový sklad, protoţe k jeho 

vlastnostem patří, vedle integrace dat z databází, agregace a uloţení v 

multidimenzionálních strukturách, také optimalizace z hlediska dotazování a analýzy dat. 

Většinou se jedná o DS zaloţený na relačním SŘBD, který spravuje data očištěná a 

připravena k pouţití v DS. Analýza konsolidovaných dat se provádí pomocí OLAP 

systémů.  

Multidimenzionální struktury se pouţívají k hledání a zobrazování informací za 

účelem jejich další analýzy. Mohou pak dále poslouţit jak nástroj analýzy např. při 

plánování DS nebo mohou být pouţity jako model pro implementaci v databázi. 

Dimenzionální struktury jsou zaloţeny na faktech ( mírách ) a dimenzích   ( parametrech). 

Dimenze reprezentují aspekty, podle kterých došlo k sumarizaci dat. Mají hierarchickou 

strukturu a jsou navrhovány dle poţadavků organizace. Většinou mají charakter pomalu 

měnících se číselníků. 

Fakta jsou sumarizované hodnoty z dimenzí. Mají dvě základní vlastnosti [2] : 

 Granularita – neboli míra podrobnosti dat, která závisí na úrovni podrobnosti 

dimenzí  

 Aditivnost -  která určuje, zda je moţné fakta sumarizovat podle dimenzí. Atributy, 

u kterých tato moţnost existuje, definujeme jako aditivní, tam, kde tato moţnost 

existuje jen v omezené míře jako semiaditivní a neaditivní atributy 

V současné době existuje několik typů Multidimenzionálních struktur, nepouţívanějšími 

z nich jsou  Hvězda a Vločka. 

 
Obr. 2.    Schéma typu Hvězda [2] 
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Obr. 3.    Schéma typu Vločka [ 2] 

 

1.3 Datový sklad 3. typu 

V DS 3. typu je kladen důraz na primární data. Data jsou zde uloţena v 

multidimenzionální struktuře typu hvězda. Spolu s primárními daty je ukládáno také velké 

mnoţství metadat, které mají dopomoci ke správné interpretaci uloţených dat. Metadata by 

měla být zaměřena na kontext, ve kterém byla data pořízena.   

1.4 Metody budování datového skladu  

Před vybudováním datového skladu je vţdy nutné vytvořit  návrh postupu budování 

DS. Organizace musí při jeho budování pohlíţet na svou organizační a informační 

strukturu, na vývoj technologií a zejména na postup jeho budování. V praxi se pouţívají 

dvě metody budování datový skladů a to[9]: 

 Metoda „velkého třesku“ 

 Přírůstková metoda  

Metoda velkého třesku je zaloţena na analýze organizace a následném vytvoření 

celého DS v jediném procesu dle jejích potřeb. Má ale mnoho nevýhod, protoţe nepočítá 

se změnou poţadavků uţivatelů ani s  vývojem technologií.   

Přírůstková metoda ( v některé literatuře nazývaná evoluční ) předpokládá budování 

datového skladu  po etapách, kdy jsou postupně vytvářena jednotlivá řešení, která následně 

zapadají do celkového projektu. Při budování DS přírůstkovou metodou je moţné volit ze 

dvou metod, které jsou orientované na zisk nebo na kvalitu.  

Schéma budování skladu přírůstkovou metodou je následující[9]:: 

1. Strategie – v rámci ní jsou definovány cíle organizace a účel řešení datového 

skladu. 
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2. Definice  - v rámci ní je definován rozsah a cíl vývoje DS  

3. Analýza – získávání informací od uţivatelů, získávání dat, tvorba modelů dat a 

meta dat 

4. Návrh – transformace poţadavků získaných během analýzy do konkrétní 

specifikace 

5. Testování – testování datových struktur 

6. Provoz – instalace a pouţívání datového skladu 
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2 MOŽNOSTI ORGANIZACE PROSTOROVÝCH DAT V 
SŘDB 

V kaţdé databázi je nutné data organizovat prostřednictvím datového modelu. V 

současné době je moţné ukládat data za pomoci databázové technologie prostřednictvím 

těchto modelů[6]: 

 Síťový model  

 Hierarchický model 

 Relační model 

 Objektový model 

 Objektově-relační model 

 Kaţdý z nich má své výhody a nevýhody. První dva modely, síťový a hierarchický, se  

vyznačují  rychlým vyhledáváním, ale jejich nevýhodou je sloţitější aktualizace. 

Relační model je v současné době nejrozšířenějším standardem pro správu dat. Existuje ale 

několik omezení, které ho znevýhodňují pro práci s daty prostorovými. Neumí primárně 

ukládat celé objekty a nepodporuje ani základní prostorové operace. Jeho pouţití pro 

uloţení a správu prostorových data je moţné pouze s prostorovým rozšířením. 

Objektový model dat je zaloţen na objektově orientovaném přístupu k nim. Do databáze 

ukládá celé objekty najednou. Tvorba objektové databáze je, oproti databázi zaloţené na 

relačním modelu, sloţitější, protoţe je nutné definovat hierarchii objektů[6]. 

Objektově relační model je odvozen z  relačního modelu dat. Umoţňuje do databáze 

ukládat, mimo textových a číselných dat, také sloţitější prostorové objekty. Je proto 

nejvhodnějším a nerozšířenějším způsobem organizace prostorových dat.  

Prostorová data lze do prostředí relačních nebo objektově relačních databází uloţit 

několika způsoby[12]: 

 Uloţení prostorových dat s pouţitím numerických datových typů  dle SQL 92 

 Uloţení prostorových dat jako velkých binárních objektů (BLOB) dle SQL 92 

 Uloţení prostorových dat v relační databázi s pouţitím prostorových datových typů 

dle SQL 92 

  Uloţení prostorových dat s pouţitím abstraktních datových typů (ADT) dle SQL 

99 

Prvním způsobem je nutné rozloţit prostorové objekty rozloţit na primitivní objekty a 

s pouţitím specifických funkcí a integritních omezení uloţit pomocí souřadnic. 
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Druhým způsobem jsou geometrické objekty kódovány do binárního tvaru pevné nebo 

proměnné délky. Třetí způsob ukládá prostorové objekty s prostorovým datovým typem 

implementovaným v SŘBD. Poslední způsobem lze pomocí ADT vytvořit typy 

geometrických objektů i funkce, které jsou na ně aplikované. 

2.1 Uložení dat dle OGC Simple Features Specification for SQL 

 

Pro správu prostorových objektů je nutné mít v databázi vytvořen geometrický 

model.Ve většině databázových řešení je implementován standard OGC Simple Features 

Specification for SQL. Dle tohoto standardu je geometrický model specifikován jako 

objektově-orientovaný model. Hlavní prostorovou třídou je abstraktní třída Geometry 

(mnoţina geometrických prvků). Tato třída má vazbu na třídu SpatialReferenceSystem 

(prostorový referenční systém), která určuje souřadnicový systém. Třídy Point (bod), 

Curve (křivka), Surface (povrch) a Geometry-Collection (sloţené geometrické prvky) jsou 

podtřídami hlavní třídy Geometry. 

 

Obr. 4.    Hierarchie tříd v objektovém datovém modelu geometrie dle OGC [8] 

 

Existují dva základní způsoby uloţení dat de OGC[6]: 

 S pouţitím geometrických datových typů 
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V případě pouţití geometrických datových typů jsou definovány standardem OGC tři typy 

tabulek. 

V tabulkách GEOMETRY_COLUMNS a SPATIAL_REF_SYS jsou uloţena metadata 

k prostorovým datům v databázi. GEOMETRY_COLUMNS obsahuje data o všech 

prostorových sloupcích v databázi. SPATIAL_REF_SYS obsahuje data o všech  

souřadnicových systémech pouţitelných v databázi. Ve FEATURE_TABLE je uloţena 

geometrie prvků jako jeden z atributů. 

 

Obr. 5.    Správa  dat dle OGC s pouţitím datových typů [6] 

 Bez pouţití geometrických datových typů 

V případě nepouţití datových typů není geometrie součástí FEATURE_TABLE. Ve 

FEATURE_TABLE je mimo jiných atributů uloţen GID - cizí klíč odkazující na 

GEOMETRY_TABLE, v níţ je geometrie uloţena 
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Obr. 6.    Správa  dat dle OGC bez pouţití datových typů [6] 

 

V  FEATURE_TABLE mohou být prostorová data uloţena jako: 

 Binární data (Binary Schema) -  reprezentující souřadnice objektu ve formátu WKB 

v atributu Geometry. Spolu s kaţdým takto uloţeným prvkem je v tabulce uloţen 

jeho MOO formou souřadnic pro prostorovou indexaci (např. R-Strom) a 

identifikátor prvku. 

 Číselná data (Normalized Schema) -  prvky jsou v tomto případě uloţeny jako 

řetězce souřadnic.  

 

Obr. 7.    OGC Binnary schema  [6] 
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2.2 Uložení dat dle ISO/IEC 13249-3 SQL /  MM  

 

Mimo standardu OGC  je moţné pouţít také standard ISO/IEC13249-3 SQL/MM 

z roku 1999. Tento standart je rozdělen do pěti částí, z nichţ se část s názvem Prostorové 

objekty (Spatial) – ISO/MM99 zabývá prostorovým obsahem databáze. SQL/MM Spatial 

definuje [6]: 

 ukládání, výběr, dotazování a aktualizaci jednoduchých prostorových objektů, 

 reprezentaci prostorových objektů pomocí prostorových datových typů,  

 funkce pro práci s prostorovými objekty. 

 

Ačkoliv SQL/MM Spatial má podobnou hierarchii modelu jako OGC Simple Feature 

Specification for SQL, v několika detailech se od ní liší.() Vypouští  třídy Line a 

LinearRing, zavádí místo nich  třídu LineString. Zavádí objekty s kruhovými spojnicemi 

vrcholů CurvePolygon a CircularString. Metadatové tabulky se nyní jmenují pohledy. Ve 

třídě ST_UNIT_OF_MESURE jsou definovány délkové a úhlové jednotky definovaných 

souřadnicových systémů. 

 

Obr. 8.    Informační schéma [ 15 ] 

 

SQL/MM podporuje 3 externí datové formáty slouţící k implementačně nezávislému 

popisu geoprvku (ISO/EIC 1999): 

WKT (well-known text representation) 

WKB (well-known binary representation) 

GML (geography markup language) 
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3 MS SQL SERVER 2008 

Jedním z praktických řešení pro tvorbu a správu datových skladů je MS SQL 

Server. Existují i jiná řešení od Oracle nebo IBM, ale v rámci ÚHUL je pouţíváno právě 

řešení Microsoftu. Proto byl v práci pouţit MS SQL Server 2008.  

Jedná se o relační systém správy dat s architekturou Klient/server. Ta je primárně zaloţena 

na lokání síti, kde databázový klienti posílají dotazy prostřednictvím jazyka SQL  na 

server, zde jsou vyhodnoceny a výsledek je vrácen zpět klientovi. Celá operace je 

zachycena následujícím obrázku. 

 

Obr. 9.    Klient/Server [3] 

Server i aplikace mohou běţet na jednom počítači. Datový sklad je uloţen ve dvou 

souborech typu MDF a transakční log ( soubor_log.ldf ). Pro přístup do datového skladu je 

nutné příhlásit se k serveru přihlásit dle daného aplikačního protokolu. Server běţí jako 

sluţba na pozadí systému typu Windows NT. 

3.1 Základní vlastnosti MS SQL Serveru 2008 

 Jsou jimi např. uţivatelem definované datové typy, pohledy, uloţené procedury 

nebo transakční logy. Databáze můţe obsahovat maximálně 2
31 

objektů s maximální 

velikostí souboru 2
20 

TB. 

Prostor alokovaný ke kaţdé databázi je rozdělen do číslovaných, po sobě jdoucích stránek, 

kaţdé o velikosti 8 kB. Tato stránka je základní vstupně-výstupní jednotkou pro serverové 

operace. Stránka můţe obsahovat několik tabulek a indexů. Kaţdá stránka obsahuje 

základní metadata, jako je číslo stránky, typ stránky, údaje o volném místu, identifikace 

objektů. Typ stránky obsahuje údaje o uloţených datech, indexech, mapách rozdělení 

stránek. 
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3.2 Základní funkce 

 

V této kapitole jsou popsány základní funkce MS SQL Serveru. Funkcionalita a 

názvy sluţeb jsou popisovány dle verze 2008, případně je provedeno srovnání 

s předchozími verzemi[14].  

 

 Database engine (DE) – je základní sluţbou pro ukládání a správu dat. Jedná se 

o SŘDB s několika funkcemi navíc. Umoţňuje vytvořit databáze pro OLAP i 

OLTP.V pouţívané verzi 2008 existuje funkce CLR, coţ je prostředí pro. NET, 

které umoţňuje pouţívat objekty z této platformy jako uloţené procedury pro 

správu dat. Další uţitečnou funkcí je Partition Table, která umoţňuje v případě 

velkého mnoţství dat rozdělení jedné logické tabulky do více fyzických na základě 

specifikované dělicí funkce. Takto oddělená data mohou být i s indexy uloţena do 

jiných úloţných prostor na disku. DE následně dokáţe z podmínek SQL dotazů 

poznat, se kterou částí dat má pracovat a nemusí pracovat s celou velkou tabulkou. 

 Integration services –  jsou skupinou sluţeb slouţících k extrakci, transformaci 

a nahrání dat (ETL) do DS.  Data je moţné převádět systémem ETL 

z libovolného zdroje dat (OLE DB, ODBC, textový soubor, tabulka 

z tabulkového procesoru). Je moţné vytvářet i datasety postavené na základě 

sestav z  Reporting Service nebo vytvořit vlastní sluţbu pro integraci vyvinuté na 

platformě .Net. 

 Analysis service -  je základní sluţbou pro analýzu dat organizace, poskytování 

OLAP a dolování dat v business aplikacích. Umoţňuje tzv. pohledy [14] na 

datové zdroje. Tyto pohledy jsou abstrakcí reálných dat a mohou být vytvořeny nad 

heterogenními typy zdrojů, jako jsou například relační tabulky, multidimenzionální 

kostky, procedury nebo pojmenované dotazy. Tyto pohledy mohou být sdíleny jak 

různými objekty analytických sluţeb, tak také reportovacími sluţbami nebo 

dataminingovými modely. 

 Reporting service – se zaměřuje na prezentaci a distribuci dat. Poskytuje  

vykazování údajů z relačních a multidimenzionální datových zdrojů. Zahrnuje 

zpracování komponentů; kompletní sadu nástrojů pro tvorbu reportů a  API, které 

umoţňuje  integrovat nebo rozšířit údaje a zpracování zprávy v uţivatelských 
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aplikacích. Zprávy, které je moţné vytvářet, mohou být zaloţeny na relačních a 

multidimenzionálních datech z SQL Serveru, Analysis Services, Oracle nebo 

Microsoft. NET Framework Data Provider, jako je např. ODBC nebo OLE DB. 

Pomocí Reporting Services je moţné vytvořit interaktivní, tabulkové nebo jiné 

reporty v různých podobách, pravidelných intervalech nebo, kdyţ uţivatel otevře 

zprávu. Všechny zprávy je moţné ukládat do formátu pro tisk, web nebo další 

zpracování. Samozřejmá je téţ moţnost uloţení určité zprávy do určitého 

formátu.  

 

3.3 Podpora prostorových dat v MS SQL Serveru 2008 

 

Podpora prostorových dat je součástí řady databázových řešení, které mají 

komerční charakter (Oracle, IBM DB 2) nebo jsou poskytovány bezúplatně (PostgreSQL, 

MySQL). 

 V rámci MS SQL Serveru  nebyla  tato moţnost prozatím dostupná. Pro verzi 2005 sice 

existuje extenze MS SQL Spatial. Tato extenze však není součástí jádra systému a také 

umoţňuje prostorová data vizualizovat pouze prostřednictví externích aplikací (UMN 

Server). 

K hlavním funkcím extenze pro MS SQL Server 2005 patří import prostorových dat (SHP 

soubory, PostGIS), jejich správa obsahující také  funkce  pro práci s prostorovými daty 

(např. konformita se Simple Features for SQL 1.1, analýza dat, podpora jazyka GML).  

Ve MS SQL Serveru 2008, který je v projektu pouţíván, však byla implementována 

technologie Spatial. Tato technologie umoţňuje, podobně jako extenze MS SQL Spatial 

pro verzi 2005, pracovat s geometrií bodů, linií, ploch, jejich kolekcí a geometrií sloţených 

z  těchto objektů. Podporuje standard  OGC Simple Features Specification for SQL .  

Základem technologie Spatial jsou dva datové typy, které jsou zaloţeny na dvou 

prostorových modelech odlišně pracujících, s geoprostorovými daty. Jedná se o datové 

typy Geometry a Geography[1]. 

Tyto datové typy ukládají interně body, linie, polygony, jejich kolekce a sloţené geometrie 

jako binární řetězce dat. Kaţdý řetězec začíná hlavičkou, v níţ jsou obsaţeny následující 

informace: 
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 Pouţitý prostorový datový typ 

  Identifikátor souřadnicového systému (SRID)  

  Počet lomových bodů tvořících objekt 

Za hlavičkou následují hodnoty souřadnic uloţené v 8- bajtovém binárním formátu.   

Oba prostorové datové typy mohou vyuţívat různé souřadnicové systémy, indexaci 

prostorových dat, jejich analýzu a jsou úplně či jen částečně v souladu s publikovanými 

standardy pro ukládání prostorových dat. 

3.3.1 Geography 

 
Datový typ geography je určený primárně pro data z geodetických měření. Vyuţívá 

k určení polohy souřadnice zeměpisné šířky a délky vyjádřené ve stupních a minutách [1]. 

Při analytických a výpočtových operacích je tedy uţíván geografický souřadnicový systém 

s implicitně nastaveným souřadnicovým systémem  WGS 84. Mimo tento souřadnicový 

systém je moţné pro datový typ  Geography určit další souřadnicové systémy, jejichţ 

parametry (definice souřadnicového systému, jednotky měření, kód SRID) jsou definovány 

v systémové tabulce sys.spatial_reference_systems. Geometrický model datového 

typu   Geography není plně v souladu se standardem OGC Simple Features Specification 

for SQL[1]. 

 
Obr. 10.  Model pro datový typ Geography [17] 

3.3.2 Geometry 
 

Datový typ Geometry je zaloţen na souřadnicovém systému vztaţenému k 

rovině[1] globálního či lokálního charakteru. Nemá primárně stanoven souřadnicový 

systém ani ho nevyţaduje při práci s daty. Pro určení polohy vyuţívá kartézské souřadnice 
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X a Y. Geometrický model datového typu Geometry je plně v souladu s OGC Simple 

Features Specification for SQL. 

 

Obr. 11   Model pro datový typ geometry [17] 
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4 PROSTOROVÉ DATOVÉ STRUKTURY PRO INDEXACI 
DAT 

Při operacích s prostorovými daty typu průnik či sjednocení nebo při prostorových 

dotazech je důleţité, kvůli jejich časové náročnosti, důleţité zajistit v databázi efektivní 

přístup k datům. 

Tato efektivnost můţe být zaloţena na pouţití prostorových indexů, které zajišťují vztah 

mezi prostorovými vlastnostmi objektů či geoprvků a jejich fyzickým uloţením v prostředí 

databáze. 

Např. při vykonávání prostorového dotazu, vyţadujícího prohledat velké území, je moţné 

postupovat pomalu postupným prohledávání plochy dané oblasti nebo daný úkol rozdělit 

do dvou kroků. V prvním je určena přibliţná oblast výskytu hledaného objektu, v druhém 

je pak oblast podrobně prohledávána aţ do nalezení hledaného objektu a ukončení dotazu.  

Index vytvořený nad prostorovými daty můţe v tomto případě nahradit první krok a 

výrazně zkrátit čas nutný k vykonání dotazu.  

Pro indexaci jsou v rámci aplikací pro správu prostorových dat uţívány různé struktury pro 

rastrová či vektorová prostorová data. Následující text bude pojednávat pouze o technikách 

pro vektorová data. 

PDS lze rozdělit dle různých hledisek pojetí prostoru, ve kterém jsou objekty či geoprvky 

umístěny, na tři základní typy [13].  

Transformační přístup, který transformuje prostorové objekty z jednoho prostoru do 

jiného prostoru (indexu) jako body a Přístup dělení prostoru výskytu objektů do 

podprostorů s pouţitím kombinace různých kritérií. 

 

4.1 Transformační přístup 

Transformační způsob je moţné také rozdělit do dvou odlišných způsobů indexace a to na 

[12]: 

 Jednoatributová transformace 

 Víceatributová transformace  

 

Jeden výskyt entity v tabulce je moţné popsat několika atributy. Tento výskyt entity je pak 

moţné zaznamenat do struktury indexu jako bod v multidimenzionálním prostoru 

tvořeném doménami jednotlivých atributů. Pokud je tato idea aplikována na prostorové 
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objekty, je objekt s N vrcholy v M-dimenzionálním prostoru zapsán jako bod v MN-

dimenzionální struktuře indexu. 

Druhou moţností je jednoatributová indexace. V tomto případě je datový prostor rozdělen 

sítí buněk, které jsou ukládány do struktury indexu prostřednictvím vyplňovací křivky[12] 

(např. Hilbertovy  vyplňovací  křivky) 

 

4.2 Nepřekrývající se oblasti  

Nejprve je prostor výskytu objektů rozdělen do sítě nepřekrývajících se podprostorů. Dále 

je moţné postupovat dvěma způsoby: 

 duplikací objektů,  

 stříháním objektů. 

V prvním případě je na základě počtu podprostorů, v nichţ se objekt nachází, duplikován 

identifikátor objektu. V druhém případě je objekt rozdělen na podobjekty tak, ţe se kaţdý 

z nich nachází v jednom podprostoru. Praktickou realizací v případě duplikace objektů jsou 

např. R
+
-stromy. 

4.3 Pokrývající oblasti 

Metoda pokrývající oblastí je zaloţena na indexaci podprostorů[12], které pokrývají oblast 

objektu.  Nejčastějším nástrojem pro tvorbu tohoto podprostoru je MBC (Minimum 

Bounding Cube) minimální ohraničující kostka, ve dvourozměrném prostoru pak nejčastěji 

minimální ohraničující obdélník. Pokrývající oblasti jsou zpravidla organizovány 

hierarchicky ve stromové struktuře. Nejběţnější praktickou realizací jsou R-stromy. 
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Obr. 12.  Princip R-stromu (převzato) 

4.4 Prostorová indexace v MS SQL Server 2008 

Prostorová indexace je v prostředí MS SQL Serveru zaloţena na principu jednoatributové  

transformace, tj. vyplňovací křivky. 

 Prostor se rozdělí sítí buněk. Kaţdá buňka je dále dělena do 4 - úrovňové sítě buněk. 

Kaţdá úroveň je rozdělena na definovaný počet buněk s ohledem např. na velikost  a počtu 

objektů v daném prostoru. Buňky pokrývající prostorové objekty jsou lineárně číslovány 

prostřednictvím Hilbertovi vyplňovací křivky. Tak vznikne jednorozměrný lokalizační klíč 

ve formě čísla. Toto číslo je dále indexováno prostřednictvím B-stromu [1].  

4.4.1 Pravidla indexace 
Pro co nejefektivnější vyuţití indexu jsou při pokryvu prostoru buňkami pouţívána 

pravidla, která zajišťují, aby struktura indexu neúměrně nevzrůstala. 

Těmito pravidly jsou[1]: 

 krycí pravidlo, 

 pravidlo nejhlubší buňky, 

 pravidlo „CELLS_PER_OBJECT“. 

Pravidlo krytí je uplatněno tehdy, pokud geometrie objektu v některé úrovni indexu 

pokrývá celou buňku dané úrovně. V tomto případě se buňka v následující úrovni indexu 

jiţ dále nedělí. 
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Pravidlo nejhlubší buňky je uplatněno tehdy, pokud je buňka dané úrovně pokryta 

geometrií pouze částečně. V takovém to případě jsou do struktury indexu uloţeny buňky z 

pokryté oblasti pouze z nejniţší definované úrovně. Toto pravidlo se však neaplikuje 

v kaţdé situaci, pokud je např. buňka pokryta uţ na třetí úrovni kompletně geometrií, pak 

platí krycí pravidlo a nejhlubší buňka leţí na třetí úrovni.  

Pravidlo „CELLS_PER_OBJECT“ umoţňuje explicitně určit maximální počet buněk, 

kterými můţe být pokryt konkrétní objekt a které jsou poté uloţeny do struktury indexu. 

Pokud je limit přečerpán, buňka není dále rozdělena v niţší úrovni indexz. Hodnota 

maximálního počtu buněk podstatnou měrou ovlivňuje velikost a kvalitu struktury indexu. 

V případě, ţe je hodnota příliš malá, dochází k degradaci struktury indexu. Naopak vysoká 

hodnota vede ke zpomalení dotazů na prostorová data. 

První dvě z těchto pravidel jsou uplatňována při tvorbě indexu automaticky dle příslušných 

parametrů. Pravidlo „CELLS_PER_OBJECT“ je uplatňováno dle stanoveného parametru 

při tvorbě indexu. 

 

 

Obr. 13.  Princip prostorové indexace v MS SQL Serveru 2008 [11] 

 

 

 

 

4.4.2 Geometrická data 
 

Pro oba prostorové datové typy jsou stanoveny jiné podmínky indexace, které 

vycházejí z vlastností těchto typů.  Příkazy pro vytvoření indexu v jazyce T-SQL  popisují 

jejich funkci. 
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Obr. 14.  Vytvoření indexu pro typ Geometry 

V první části je definován název indexu, dále jméno tabulky a atributu, ve kterém 

jsou ukládána prostorová data. Dalším prvkem, který je nutné specifikovat , je typ  

indexační mříţky ( pro  typ geografy či geometry) 

V případě typu Geometry je nutné vytvořit pomocí souřadnic vymezující oblast pouţití 

indexu. Pro datový typ Geography není nutné tzv. Bounding Box vytvářet, protoţe zde je 

implicitně nastaven systém WGS – 84, který má prostor jiţ vymezen. 

Následující parametr určuje rozlišení pro jeho jednotlivé úrovně. Hodnoty k jednotlivým 

stupňům jsou vyjádřeny v tabulce. 

Tab.  1. Moţné parametry rozlišení indexu [1] 

Úroveň rozlišení  Konfigurace mříţky Počet buněk  

LOW 4X4 16 

MEDIUM 8X8 64 

HIGH 16X16 256 

 

Poslední parametr  CELLS_PER_OBJECT  určuje počet buněk, kterými můţe být pokryt 

jeden objekt v celé struktuře indexu. 

 

 

Obr. 15.  Parametr CELLS_PER_OBJECT = 16 [11] 
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4.4.3 Geografická data 
 

Princip indexu pro geografická data je zaloţen na modelu Země pro geografický 

souřadnicový systém. I zde je jako v případě typu Geometry pouţit 4- úrovňový systém 

sítě buněk. Ten však nemůţe být pouţit bez promítnutí plochy modelu do roviny. Princip 

této projekce je znázorněn na obrázku 15. Nejprve jsou dva čtyřboké jehlany umístěny nad 

severní a jiţní hemisféru modelu tak, aby se jejich podstavy dotýkaly v oblasti rovníku. 

Kaţdý prvek, který je zachycen na modelu, je následně promítnut do příslušné stěny 

jehlanu. Posledním krokem je rozloţení stěn jehlanů do roviny a jejich spojení. 

 

Obr. 16.  Princip indexace pro datový typ Geography [11] 

 

Tvorba indexu je stejná jako pro typ Geometry. Je stanoven název indexu, tabulky a 

atributu pro geometrií. Následuje typ indexační mříţky, stanovení jeho úrovně rozlišení a 

stejně jako v předchozím případě počet buněk pro pokrytí konkrétního objektu. 

 

 
Obr. 17.  Vytvoření indexu pro typ Geography 

 

 



Bc. Jaroslav Novák: Návrh a optimalizace datového skladu dřevinné skladby ČR 

 

2010  24 

 

5 SOUČASNÝ DATOVÝ SKLAD A DATOVÉ ZDROJE 

Údaje o dřevinné skladbě pouţité v práci jsou uloţeny v různých formátech. V prvé 

řadě jsou to tabulky ve formátu XLS. Dále jsou to geoprostorová data spravovaná aplikací 

Intergraph Geomedia a alfanumerická data  týkající se dřevinné skladby pro různé stupně 

administrativního členění ať uţ lesní nebo státní samosprávy. 

Data ve formátu XLS zachycují rámcovou dřevinnou skladbu a dřevinnou skladbu pro 

soubor lesních typů. Rámcová dřevinná skladba uchovává data o hospodářském souboru, 

lesním typu, dřevině a jejím zastoupení. Dřevinná skladba pro soubor lesních typů 

obsahuje údaje o dřevině, jejímu zastoupení, lesním typu a přírodní lesní oblasti. 

Dalším druhem dat v DS jsou geoprostorová data ve formátu Geomedia. Všechny názvy 

tabulek s geoprostorovými daty mají tvar F_A_* , přičemţ F značí geometrické objekty, A 

je označením pro plochy. Data ve formátu F_A_*  byla vytvořena v rámci ÚHUL. Data ve 

formátu  F_A_Z pocházejí  ze ZaBaGeD vytvořené mimo ÚHUL. 

K uloţení prostorových dat je pouţit formát OGC Well-known Binary Representation for 

Geometry, který je popsán v kapitole 2.1. Atribut s geometrickými daty je vţdy 

pojmenován „Geometry“.Pro kaţdý geometrický objekt je v atributech „Geometry_xmin“, 

„Geometry_ymin“, „Geometry_xmax“, „Geometry_ymax“ definován souřadnicemi MOO. 

Kaţdý objekt navíc obsahuje záznam o své výměře a identifikátor. Další atributy, různé 

podle původu vrstvy, představují údaje o ploše prvku, název, kód NUTS v případě dat 

ZaBaGeD.  

Posledním druhem dat jsou atributové údaje nutné pro výpočet dřevinné skladby. 

Jedná se především o zastoupení dané dřeviny v daném prostorovém celku, dále plochy 

dřevin, jejich zkratky, objemové stavy, stupně znečištění lesa, stáří lesa nebo způsob 

obhospodařování. Všechny následující popisované datové zdroje pocházejí z ÚHÚL. 

5.1 DS_Student 

Tento datový sklad byl v prvních fázích práce testovacím prostředím pro výpočet 

dřevinné skladby a pro seznámení se s daty, na kterých je dřevinná skladba zpracovávána. 

Obsahuje základní číselníky lesních správ a dřevin. V tomto datovém skladu jsou uloţeny 

čtyři tabulky číselníků. Kaţdá je označena jako dbo.C_nazev_číselniku. Pouţívají se při 

výpočtu DSK. 
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Sklad dále obsahuje číselné údaje nutné pro výpočet DSK. Dále geoprostorová data 

administrativních jednotek lesní a státní samosprávy včetně metadat. V tabulkách jsou 

uloţena atributová i prostorová data spolu s metadatovými  podklady. Schéma datového 

skladu je zachyceno v následující tabulce. 

Tab.  2. Obsah databáze  DS_Student 

TABULKA OBSAH 

C_052 Interní číselník Lesních správ, obsahuje jejich kód a popis 

C_DR Číselník dřevin, obsahuje zkratku příslušné dřeviny, její 

identifikátor 

C_DR_MAP Číselník mapovacích tabulek 

F_A_KRAJ Geoprostorová data ploch krajů, kromě těchto dat obsahuje 

tabulka také jejich názvy a kódy NUTS 

F_A_PLO Geoprostorová data ploch přírodních lesních oblastí, obsahují téţ 

jméno garanta, rok schválení a název   

F_A_POROST Geoprostorová data ploch porostů, obsahují odkazy na oddělení, 

LHC a dílce 

F_A_PSK Geoprostorová data ploch porostních skupin, s odkazy na dělení, 

LHC a dílce. 

F_A_Z_KATASTRY Geoprostorová data katastrů obsahující odkazy na kraje a okresy  

F_A_Z_OKRESY Geoprostorová data okresů  

F_A_Z_ORP Geoprostorová data obcí s rozšířenou působností 

T_DREVIN Atributová data dřevin obsahující popisná data jednotlivých 

dřevin s odkazy na vyšší správní celky 

T_ETAZ Obsahuje informace o druhu zalesnění, péči o dřeviny, zásobách 

dřevin, způsobu těţby a další informace   

T_OZN_ZAST Tabulka s vypočtené dřevinnou skladbu 

T_PSK Obsahuje odkazy na vyšší celky lesní samosprávy, dále obsahuje 

údaje o ploše skupiny, lesním typu, terénním typu atd.  

T_PSK_OZN Tabulka s vypočtenou dřevinnou skladbou 
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5.2 DS_TEST 

Tento datový sklad je opět spíše testovacím prostředím určený tentokrát pro 

integraci jeho sloţek do dalšího datového skladu. V podstatě se jedná o transakční databázi 

typu OLTP. Obsahuje prostorová data porostní skupiny z přírodní lesní oblasti Moravské 

Beskydy. Dále tabulku dřevin, ve které jsou uloţeny údaje o zastoupení dřeviny její výšce, 

kódu majetku či imisním zatíţení. Dále obsahuje odkaz na umístění v příslušné etáţi a 

oddělení. Tabulka T_Pomskupina slouţí jako pomocná tabulka pro propojení 

geoprostorových a atributových dat porostní skupiny. Byla vytvořena z důvodu 

neexistence porostních skupin před rokem 1998. Například pokud byl v F_A_PSK záznam 

110Ab11/7, v T_PSK  byly dva záznamy 110Ab11 a 110Ab7.  Tabulka T_PSK neboli 

tabulka porostní skupiny uchovává údaje o lesním typu, souboru lesních typů nebo 

plošném zastoupení jednotlivých dřevin. Schéma skladu je zachyceno na následující 

tabulce.   

Tab.  3.  Obsah databáze  DS_TEST 

TABULKA OBSAH 

F_A_PSK  Geoprostorová data ploch porostních skupin s jejich základními a 

popisnými atributy 

T_DREVIN Atributová data dřevin obsahující popisná data jednotlivých dřevin 

s odkazy na vyšší správní celky 

T_Pomskupina Tato tabulka slouţí pro vytvoření  relace mezi F_A_PSK a T_PSK.  

T_PSK Obsahuje odkazy na vyšší celky lesní samosprávy, dále obsahuje údaje o 

ploše skupiny, lesního typu nebo terénního typu 

 

5.3 DS_OPRL 

OPRL neboli oblastní plán rozvoje lesa je zákonem stanovený soubor zásad a 

opatření pro hospodaření v lesích dle přírodních lesních oblastí ČR. Obsahuje souhrnné 

údaje o stavu lesa, přírodních podmínkách v něm, potřebách plnění funkce lesa, 

doporučeních o způsobech hospodaření. Slouţí jako podpora pro rozhodování orgánů 

státní správy. Většinou se vyhotovuje na delší časové období v řádu desítek let. 
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  Datový sklad pouţitý v práci představuje  pouze zlomek dat  OPRL přírodní lesní 

oblasti Moravské Beskydy. Celá oblast má rozlohu 82 432 hektarů. Lesnatost oblasti  je 

75,2 %.  

 

Obr. 18.  PLO Moravské Beskydy [18] 

Jedná se o plochy cílového hospodaření a lesního typu. Dále jsou ve skladu 

obsaţena data souboru lesních typů spolu se zastoupeními jednotlivých dřevin. 

Tab.  4.  Obsah databáze  DS_OPRL 

TABULKA OBSAH 

F_A_CIHO Geoprostorová data ploch cílových hospodářských oblastí s popisnými 

atributy 

F_A_Lesni_typ Geoprostorová data ploch lesních typů s popisnými atributy 

T_LT_DR Obsahuje několik souborů lesních typů s názvy dřevin, a jejich 

zastoupením 

 

5.4 Tabulková data 

Dalším druhem dat zpracovávaný v rámci práce byly tabulkové údaje. Jednalo se o 

data doporučené cílové dřevinné skladby cílového hospodářského souboru 

(RAMCOVKYdrskladbaCHS.xls).Data mají následující atributy: 



Bc. Jaroslav Novák: Návrh a optimalizace datového skladu dřevinné skladby ČR 

 

2010  28 

 

Tab.  5  Struktura souboru drskladbaCHS.xls 

Atribut Popis Datový typ 

PLO označení plochy Varchar(32) 

CIHO  Cílový hospodářský soubor Varchar(32) 

HS  hospodářský soubor Varchar(32) 

ALT   alternativní lesní typ Varchar(32) 

LT Lesní typ Varchar(32) 

DR  Dřevina Varchar(32) 

ZASTOUP  Procentuelní zastoupení dřeviny Varchar(32) 

Dále pak o data potenciální přirozené dřevinné skladby pro několik souborů lesních typů 

(drskladbaLT.xls). Data mají tyto atributy: 

Tab.  6  Struktura souboru drskladbaLT.xls 

Atribut Popis Datový typ 

SLT soubor lesních typů Varchar(32) 

PLO Přírodní lesní oblast Varchar(32) 

LT Lesní typ Varchar(32) 

DR Dřevina Varchar(32) 

LT Lesní typ Varchar(32) 

ZDROJ zdroj dat Varchar(32) 

ZASTOUP  Procentuelní zastoupení dřeviny Varchar(32) 

PZN Poznámka Varchar(32) 

 

Tyto data jsou potřebná k výpočtu dřevinné skladby. 

5.5 Textové soubory 

Posledním typem dat pouţitých v práci jsou textové soubory. Byl pouţit pouze jediný 

textový soubor a to číselník C_ZAST_MAP. V tomto číselníku jsou zahrnuty informace 

slouţící k tvorbě legendy.  
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6 POUŽITÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ 

Při zpracovávání práce bylo pouţito několik aplikací. Nejvíce bylo vyuţíváno MS 

SQL Server Management studio a to zejména k vytvoření DS a  vytváření algoritmu pro 

výpočet dřevinné skladby. Další nástroje byly vyuţívány k integraci dat do datového 

skladu, exportu prostorových dat a transformaci do SQL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6.1 SQL Server Management studio 

SQL Server Management Studio je grafický uţivatelský nástroj pro konfiguraci, 

správu a řízení MS SQL serveru. Umoţňuje uţivateli spravovat databáze v rámci serveru. 

Je s ním moţné provádět analýzy, optimalizace, vytváření nových databází a indexů, měnit 

schémata stávajících. Pracuje se všemi sluţbami serveru. Zahrnuje téţ rozhraní pro 

vytváření dotazů. Umoţňuje vizualizaci geoprostorových dat a analýz nad nimi 

prováděných. 

V rámci MS SQL Management studia byla prováděna většina prací. Jednalo se 

především o úpravu alfanumerických a geoprostorových dat, dále o tvorbu spouští, 

integritních omezení, prostorových indexů. Současně bylo vyuţito také k tvorbě  pohledů a 

uloţených procedur pro výpočet dřevinné skladby.   

6.2 Business  Intelligence  Management Studio 

BI development studio je nástrojem MS SQL serveru pro správu sluţeb BI. Jeho 

základem je vývojové prostředí MDE, které vychází z vývojového prostředí MS Visual 

Studio 2005. Do jeho agendy patří Integrační sluţby, které byly pouţívány při pracích na 

projektu. 

 

Prostředí BI Development studia se skládá ze čtyř hlavních oken: 

 Solution Explorer 

 SE připomíná klasického průzkumníka z Windows. Jsou v něm uloţeny rozpracované 

projekty, včetně jejich součástí, se kterými je moţné pracovat. 

 Property Tab 

PT je okno vlastností, ve kterém je moţné zobrazit a změnit vlastnosti jednotlivých částí 

projektů. 
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 Desinger Windows 

DW je okno pro vytváření a úpravy vytvořených BI řešení, 

 Toolbox 

Nástrojová lišta s prvky pro práci s projekty, 

 

6.3 Geomedia  Professional 

Geomedia Professional je prostředí pro vytváření a správu prostorových dat 

v různých typech databází a datových skladů. Umoţňuje analýzu, modifikaci a integraci 

dat v nejrůznějších formátech jako např. Microstation nebo ESRI. Kromě běţných funkcí 

dostupných v jiných prostředích má i své specifické funkce jako poloautomatickou 

digitalizaci nebo správu 3D dat. 

Geomedia Professional 4.0 byl pouţit k exportu prostorových dat formátu ESRI Shapefille 

.   

 

6.4 Saxon 

Aplikace Saxon je procesorem souborů ve formátu XSLT a XQuery. Byla pouţita při 

návrhu importu prostorových dat do prostření MS SQL Serveru 2008. Na základě zvolené 

šablony transformuje XML soubor do poţadované formy.   
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7 NÁVRH ÚPRAVY DATOVÉHO SKLADU 

Jedním z úkolů projektu je návrh nové varianty DS. Jelikoţ je rozsah DS součástí 

zadání, bude následující text věnován, dle konceptu budování datového skladu uvedeného 

v kapitole 1.4, pouze analýze stávající podoby DS a návrh nových struktur včetně způsobů 

importu a integrace dat. Následným krokem bude testování těchto změn. Provoz DS bude 

opět nutné zajistit v rámci cílové organizace.  

7.1 Analýza 

Alfanumerická data popisující dřevinnou skladbu jsou v současné době 

uchovávána v nosných databázích a v tabulkách formátu xls. V případě databází byl 

poskytnut pouze malý vzorek dat bez definovaných vazeb a integritních omezení. Některé 

databázové tabulky mají definovány sloţené primární klíče. V případě tabulek vytvořených 

v prostředí MS Excel byly poskytnuty dva soubory. Zde se v některých případech 

vyskytují chybné identifikátory nebo data chybí. Data slouţí k výpočtům několika druhů 

dřevinné skladby: 

 Aktuální dřevinná skladba – jedná se o současnou skladbu dřevin dle Lesních 

hospodářských plánů. 

 Potenciální přirozená dřevinná skladba- dřevinná skladba vypočítána na základě 

Lesních typů. Tato dřevinná skladby by se na daném místě dle daného lesního typu  

měla vyskytovat. 

 Doporučená cílová dřevinná skladba – dřevinná skladba vypočítána na základě 

cílového hospodaření. Tato dřevinná skladba je na daném místě plánována.  

Data pocházejí z různých zdrojů a různých časových období, proto bude nutné je odlišit dle 

zdroje. Bliţší popis alfanumerických dat je v kapitole 5. 

Geoprostorová data jsou spravována aplikací Intergraph Geomedia bez podpory 

prostorových datových typů ve formátu OGC Well-known Binary Representation for 

Geometry (WKB). Tento způsob uloţení geoprostorových dat je popsán v kapitole 2.1. 
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V rámci ÚHUL  je pouţíván MS SQL Server, tak ţe není nutné hledat novou 

platformu pro datový sklad. Pro realizaci projektu byl pouţit MS SQL Server 2008, který 

má implementovánu podporu práce s prostorovými daty. Principy a funkce MS SQL 

Serveru 2008 včetně podpory prostorových dat jsou zachyceny v kapitole 3. 

7.2 Návrh úpravy 

Návrh struktury datového skladu je zaloţen na podkladech uvedených ve zdroji (opravit 

zdroj) a také na moţnostech uloţení dat v prostředí MS SQL Serveru 2008. Pro import 

alfanumerických dat budou vyuţity integrační sloţky serveru. Geoprostorová data budou 

transformována do podoby umoţňující jejich uloţení s prostorovými datovými typy a 

správu přímo pod MS SQL Serverem.  

Všechny datové zdroje jsou pro účely projektu sjednoceny do jedné datové struktury, která 

obsahuje tři typy tabulek, pohledy a sloţku pro vytvořené funkce a uloţené procedury. 

Atribut v kaţdé tabulce má definována následující omezení a parametry: 

1. Datový typ 

2. Velikost pole 

3. Nulová či nenulová hodnota 

Datový typ je vţdy závislý na konkrétním typu dat. V datovém skladu se tedy nacházejí 

prostorová data s typem Geometry nebo Geography, dále data s  datovými typy Char, 

Float a Integer Velikost pole je závislá na konkrétním zdroji a typu dat. Vzhledem ke všem 

datovým zdrojů, které jsou mnohdy neúplné, je nenulové hodnota vyţadována pouze u 

primárního klíče.  

Struktura datového skladu má následující členění: 

 Číselník – pomocné tabulky obsahující seznamy dřevin, mapovací tabulky nebo 

kódy dřevinné skladby. Vţdy je součástí primární klíč. V popisu číselníku v rámci 

DS je vţdy uveden zdroj dat. 

 Alfanumerická tabulka – atributová data slouţící k výpočtu dřevinné skladby. Pro 

kaţdou alfanumerickou tabulku je definován primární klíč jako základní integritní 

omezenía indexace primárním klíčem. V popisu alfanumerické tabulky v rámci DS 

je vţdy uveden zdroj dat. 
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 Geoprostorová tabulka – V tabulce je uloţena geometrická sloţka dat s 

definovaným prostorovým datovým typem. V kaţdé geoprostorové tabulce je 

definován alespoň jeden atribut s alfanumerickými údaji. Jsou odstraněny atributy 

definující MBR pro kaţdý prvek. V popisu tabulky je opět uveden zdroj dat. 

Pro kaţdou geoprostorovou tabulku je definován primární klíč jako základní 

integritní omezení a indexace pro primární klíč. Současně je vytvořen i index pro 

primární klíč. Dále je zavedeno integritní omezení pro atribut s geoprostorovými 

daty. Kaţdý geoprostorový objekt v tabulce má definován stejný identifikátor 

souřadnicového systému, aby při prostorovém dotazování a analýzách byly do 

výsledku zahrnuty všechny objekty v tabulce nebo jiných tabulkách. Pro 

optimalizaci přístupu k datům při dotazování a analýzách je nad vybranými 

tabulkami vytvořen prostorový index.  

Struktura všech tabulek je součástí příloh. 

 Pohledy – obsahují výběry dat pro jednotlivé úrovně agregace dřevinné skladby. 

Pohledy jsou členěny dle druhu dřevinné skladby a číslovány dle postupu agregace. 

Pohledy obsahují i geoprostorovou  sloţku dat.    

 Uloţené procedury – pro vypočet dřevinnou skladbu a funkce pro správu 

prostorových a atributových dat.  
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7.3 Integrace atributových dat a číselníků 

Import alfanumerických tabulek a číselníků probíhal v prostředí BI Management 

Studia. Byl vytvořen integrační projekt a nadefinovány datové zdroje, způsoby 

transformací a cílové tabulky. 

 

Obr. 19.  Struktura integračního projektu v prostředí BI Management Studia 

Datovými zdroji byly části databází, tabulky ve formátu xls a číselník v podobě 

textového souboru. 

Transformace probíhala různorodě dle typu zdroje dat. Databázové tabulky nebylo 

třeba předem upravovat a byly importovány celé včetně definice primárního klíče a 

indexací. Pro účely projektu byly sjednoceny datové typy pro klíčové atributy.  Tabulky ve 

formátu XLS byly před importem očištěny (přidány nebo upraveny identifikátory, 

opraveny chybějící hodnoty) a opět automaticky importovány s definovaným primárním 

klíčem a indexací. Při importu textového číselníku byly definovány atributy a oddělovače 

dat. Následně byl vytvořen transformační balíček s definicí primárního klíče. 

 

 

Obr. 20.  Struktura číselníku 
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Postupně byly vytvořeny transformační balíčky pro všechny zdroje dat popsané 

v kapitole 5. Tyto balíčky mají formu skriptu, jenţ po spuštění provede poţadované 

operace. V prostředí tohoto skriptu je moţné data transformovat podle různých poţadavků, 

jakými jsou např. změna datového typu, různé formy agregace či spojování více datových 

zdrojů do jednoho. Vytvořený integrační projekt je součástí přílohy na DVD. 

7.4 Export prostorových dat 

Pro práci s prostorovými daty a jejich export bylo nutné v prostředí Geomedia 

Professional nadefinovat souřadnicový systém, protoţe bez něj nebylo moţné prostorová 

data správně zobrazit. Dále bylo nutné vytvořit spojení mezi Serverem a prostředím 

Geomedia. Při pracích na projektu byla pouţívána verze 4.0. Její funkce jsou popsány 

v kapitole 6.3.  

Pro nastavení souřadnicového systému slouţí aplikační utilita, jejíchţ grafické 

rozhraní je zobrazeno na následujícím obrázku č. 18. 

 

Obr. 21.  Rozhraní pro práci se souřadnicovým systémem 

.  Geomedia umoţňuje definovat pro kaţdou třídu geoprvků uloţenou v DS vlastní 

souřadnicový systém. Je moţné zvolit následující typy: 
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 Geografický 

 Zobrazovací 

 Geocentrický 

Pro práci byl zvolen zobrazovací systém pro běţné zobrazení dat. Dalším krokem bylo 

nastavení jednotek, počátku souřadného systému, typ zobrazení, elipsoidu, jednotky, osy a 

orientace. Byl vyuţit přednastavený systém S-JTSK s křovákovým zobrazením a k nim 

byly automaticky doplněny předcházející parametry. 

Dalším krokem bylo vytvoření spojení mezi pracovním prostředím Geomedia a MS 

SQL Serverem. Pro toto spojení je vytvořena datová roura, přes kterou probíhalo spojení 

mezi datovým skladem a pracovním prostředím Geomedia.  

7.5 Návrhy importu prostorových dat 

Prostorová data, pouţitá v rámci práce, byla poskytnuta ve 3 databázích spravovaných 

aplikací Intergraph Geomedia. Pro realizaci několika úkolů této práce bylo třeba data 

transformovat a uloţit do prostředí DS s prostorovými datovými typy MS SQL serveru 

2008. 

Aplikace  Intergraph geomedia umoţňuje export dat do několika různých formátů, k nimţ 

patří formáty pro prostředí CAD, ORACLE, GML, ESRI Shapefile  či starší verze MS 

SQL Server. Pro export prostorových dat byl nejdříve zvolen formát GML, z důvodu jeho 

podpory v prostředí MS SQL Server jako značkovacího jazyka.  

7.5.1 Import prostřednictvím transformační šablony 
 

GML patří spolu s formáty WKB a WKT k nativním prostředkům pro import prostorových 

dat do databází spravovaných MS SQL Serverem 2008. 

Well –known text (WKT) - je ze jmenovaných formátů nejlépe čitelný člověku. Mimo 

reprezentace prostorových dat umoţňuje také definici souřadnicových systému či 

k transformaci souřadnic mezi souřadnicovými systémy 

Well- known binary (WKB) - je binární alternativou pro WKT. I zde je mimo popisu 

geometrie definován identifikátor souřadného systému. Jeho výhodou je, ţe nemusí být 

překládán do tvaru čitelného MS SQL Serverem.    

Geography Markup Language (GML) - je značkovací jazykem, jenţ mimo popisu 

geometrie dokáţe pracovat také s jejími popisnými atributy. Má pevně danou 
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hierarchickou strukturu pro zachycení objektů a souborů objektů. Je nejkomplexnějším 

jazykem pro definici prostorových dat v prostředí MS SQL Serveru. 

Všechny tyto datové formáty jsou standardizovány pro definování prostorových dat OGC. 

S jejich pomocí je moţné vygenerovat objekt a přiřadit mu kód prostorové reference 

(SRID). Tímto způsobem je moţné uloţit prostorová data přímo v prostředí datového 

skladu přímým zadáním např. v prostředí MS SQL Server Management studia. 

Transformace dat pomocí formátu GML se však ukázala jako značně neefektivní, z důvodu 

značné datové a časové náročnosti. Import probíhal staticky pomocí funkce pro import dat 

GeomFromGml(). Kaţdý záznam (řádek) bylo moţné vloţit pouze samostatně, coţ se při 

vrstvách s několika tisící záznamy jevilo jako velmi neefektivní postup. 

Další pokusem importu byla transformace prostorových dat ve formátu GML pomocí 

transformační šablony do jazyka SQL. Byla vytvořena transformační šablona a dle této 

šablony vytvořen soubor vstup.sql. Transformační šablona a testovací soubor vstup.sql jsou 

součástí příloh na DVD. Pro kaţdou vrstvu bylo však nutné šablonu upravovat, protoţe 

kaţdý zdroj dat měl rozdílnou strukturu dat. Proto byl testovací import poskytnutých dat 

proveden prostřednictvím formátu ESRI Shapefile externí aplikací. 

 

 

 

Obr. 22.  Pouţitý princip transformace prostorových dat 
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7.5.2 Import prostřednictvím externí aplikace 
  

Pro import prostorových dat do prostředí datového skladu bylo moţné pouţít 2 

aplikace, které umoţňují import prostorových dat pod datové typy Geometry a Geography.   

Komerčních aplikace FME (popis na http://www.safe.com) umoţňuje úpravu prostorových 

dat ve formátu ESRI Shapefile z hlediska editace atributů, transformace do jiného 

souřadnicového souboru a následného importu do prostředí databáze. 

Druhou aplikací je Shape file uploader for SQL Server 2008 (volně dostupný na 

www.sharpgis.net). Tato aplikace je určena pouze import dat ve formátu ESRI Shapefile 

do prostředí databáze. Nepodporuje ţádné další funkce. Vzhledem k jeho dostupnosti a 

faktu, ţe data jsou uloţena ve správném souřadnicovém systému, zvolen Shape file 

uploader for SQL Server 2008.  

Po spuštění aplikace a určení cesty k souboru je detekován způsob uloţení dat 

(vyjádření polohy prostřednictvím zeměpisné šířky a délky nebo kartézskými 

souřadnicemi), který určuje datový typ, v rámci kterého budou data uloţena v databázi. V 

rámci poskytnutých dat se vyskytovaly především prostorová data pořízena v systému S-

JTSK. Dva soubory geoprvků byly  pořízeny v systému WGS-84. 

Mezi další důleţité aspekty, které tato aplikace umoţňuje definovat, patří mimo výběru 

samotné databáze a serveru, na kterém se databáze nachází, také definice primárního klíče,  

a sloupce s geometrií. Dalším nutným parametrem je v případě dat s datovým typem 

Geography kód souřadnicového systému. 

 

Obr. 23.  Prostředí SHP Uploader for  MS SQL Server 2008 

http://www.safe.com/
http://www.sharpgis.net/


Bc. Jaroslav Novák: Návrh a optimalizace datového skladu dřevinné skladby ČR 

 

2010  39 

 

Následně bylo importováno 9 datových vrstev, 7 v systému S-JTSK a dvě v systému 

WGS-84.Pro systém S-JTSK byl pouţit typ Geometry se SRID 4165, pro systém WGS-84  

typ Geography s SRID 4326. Pro data v systému S-JTSK byl zachován stejný SRID jako 

v prostředí Intergraph Geomedia. Dané parametry byly voleny tak, aby  byla co nejvíce 

zachována původní podoba dat, a bylo moţné je vizualizovat v prostředí případného 

informačního systému ÚHUL. 

Import dat proběhl bez jakékoliv chyby a při prohlídce prostorových dat a jejich 

neprostorových atributů nebyly zjištěny ţádné rozdíly. Datové struktury určené pro správu 

geometrie v prostředí Intergraph Geomedia (zachyceny na obr. 6) byla pro svou 

nepotřebnost odstraněny.  V geoprostorových tabulkách se jednalo o atributy definující 

MOO pro kaţdý prvek, dále o atribut TINDEXCOL pro prostorovou indexaci v prostředí 

Intergraph Geomedia.  

 

Obr. 24   Geoprostorová data obcí s rozšířenou působností 

 

7.6 Úprava datových struktur v datovém skladu 

 

Po ukončení importu a odstranění nepotřebných dat byly provedeny další úpravy 

zmíněné v kapitole 7.2  

První provedenou úpravou bylo vytvoření integritního omezení pro atribut 

s geoprostorovými daty. Omezení bylo vytvořeno proto, aby všechny geoprostorové  
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objekty uloţené v dané tabulce obsahovaly pro případné analýzy jednotný identifikátor 

souřadnicového systému. 

ALTER TABLE [dbo].[F_A_POROST]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[SRID_F_A_POROST] CHECK  (([Shape].[STSrid]=(4156)))    

Pro geoprostorové tabulky byly aplikovány identifikátory pro souřadnicové systémy S-

JTSK a WGS -84. 

Dalším krokem bylo vytvoření vazeb mezi relačně svázanými tabulkami. Při tvorbě vazeb 

se vyskytl problém v podobě nesourodosti datových typů některých klíčových atributů 

napříč celým datovým skladem, který byl vyřešen sjednocením datových typů a  

reimportem alfanumerických dat.  

ALTER TABLE [test].[dbo].[T_PSK] ADD FOREIGN KEY  

(LHC_KOD,U_LHC_STAV,ODD,ODD_ID,DIL,POR,MAJ_KOD,PSK)REFERENCES 

[test].[dbo].[T_ETAZ] 

Vazby byly realizovány ve dvou fázích. V první byly vytvořeny původní relace definované 

v původní struktuře datového skladu. Následně byly vytořeny nové typy vazeb nad daty 

importovanými ze zdrojů popsaných v kapitole 5. 

7.7 Tvorba indexů nad  prostorovými daty 

Pro některé importované vrstvy byly na základě předchozího textu v prostředí MS 

SQL Server Management studia vytvořeny prostorové indexy. Jako nejvhodnější kandidáti 

pro aplikaci prostorového indexu byly vybrány vrstvy cílového hospodaření, lesních typů, 

porostů, porostních skupin a katastrů. U těchto vrstev je předpokládán největší přínos 

indexů vzhledem k počtu záznamů, který se pohybuje v řádu tisíců. Cílem vytvoření 

prostorových indexů bylo maximálně zrychlit přístup k datům a zkrátit tak dobu nutnou 

k provedení dotazů či analýz nad nimi. Indexy pro všechny zmiňované vrstvy dat byly 

vytvářeny příkazem v jazyce T-SQL. Příklad pro vytvoření indexu nad daty s typem 

Geometry je zachycen v kapitole 4.4.2, pro data s typem Geography v kapitole 4.4.3. 

Pro všechny indexované vrstvy byla při tvorbě indexů zvolena jednotný parametr rozlišení 

MEDIUM ve všech úrovních indexu všech vrstev. 
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Obr. 25.  Příklad pokrytí objektu s rozlišením MEDIUM 

 

Pro určení správného parametru „CELLS_PER_OBJECT“ není v dostupné literatuře 

specifikována přesná metodika. Pouze doporučení zachovat hodnotu 16 buněk na 

objekt[1]. Tato hodnota byla pouţita pro tvorbu indexů v rámci projektu. Význam funkce 

„CELLS_PER_OBJECT“ je vysvětlen v kapitole 4.4.1 

Při tvorbě indexů pro data pod typem Geography nebylo nutné definovat ţádné další 

parametry mimo stupně rozlišení pro jednotlivé úrovně indexu. Pro data pod typem 

Geometry bylo nutné mimo stupně rozlišení definovat téţ prostor, v němţ se indexovaná 

data nacházejí.  

7.8 Vymezení prostorového rozsahu vrstvy 

Při tvorbě indexů pro prostorová data uloţená s typem Geometry je nutné při 

vytvoření indexu definovat prostorový rozsah indexovaných dat. Tento rozsah musí být 

optimálně zvolen tak, aby neúměrně nezvyšoval velikost indexu a současně v něm byly 

obsaţeny všechny prvky vrstvy. Minimální ohraničující obdélník (MOO) pro všechny 

prvky vrstvy můţe být tímto prostorem. Tato kapitola popisuje postup pro zjištění 

souřadnic vymezujících MOO. 

V prostředí MS SQL Serveru je moţné pro kaţdý prvek s datovým typem Geometry 

vytvořit MOO prostřednictvím funkce ST.Envelope(). Tím vznikne nový geoprvek. Tento 

geoprvek můţe být následně spojen s jiným prostřednictvím funkce STUnion().Tímto 

způsobem je však moţné spojit pouze dva MOO. 

Prvním krokem v tvorbě algoritmu bylo proto vytvoření procedury, která by postupnou 

tvorbou obálek pro jednotlivé prvky načítala jejich vytvořené MOO pomocí kurzoru, jenţ 
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by procházel postupně celou vrstvou a sjednocoval všechny MOO do jednoho. Z geometrie 

výsledného MOO  jsou následně vybrány souřadnice jeho rohových bodů.  

 

 

Obr. 26.  Výstup kurzoru pro výpočet MOO 

Získávání souřadnic MOO pro nejobsáhlejší vrstvu ( cca. 30 000 záznamů) tímto 

způsobem bylo příliš zdlouhavé a docházelo při něm k chybám při tvorbě MOO pro data, 

jenţ nejsou v souladu s OGC standardy. Jednalo se většinou o polygony s dírami. Definice 

děr v těchto polygonech nebyly v souladu se standardy OGC.  Jejich validace zvýšila dobu 

zjišťování souřadnic o několik minut.  

 

Obr. 27.  Polygon nesplňující standardy OGC 

  

Proto byl pro hledání souřadnic rohových bodů zvolen jiný postup. Pro kaţdý prvek ve 

vybrané vrstvě byl vytvořen MOO. Z tohoto tvaru byly následně získány rohové body a 
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zjištěny jejich souřadnice. V kaţdé mnoţině souřadnic byly následně zjišťovány pomocí 

standardních funkcí pro hledání maxima a minima hodnoty pro osu X a osu Y. Tento 

postup však stále neřešil problém s daty, jenţ nejsou v souladu se standardy OGC. Tento 

problém byl vyřešen pomocí funkce MakeValid(). Tato funkce vytvoří nový geoprvek 

s datovým typem Geometry obsahující stejné jako body jako v původním geoprvku 

reprezentované jednou nebo více validními geometriemi (1). Takto upravený algoritmus, 

vytvořený v T-SQL, je schopen pro kaţdou vrstvu prostorových dat s datovým typem 

Geometry  vygenerovat souřadnice prostorového rozsahu vrstvy.  Zjištění prostorového 

rozsahu pro nejobsáhlejší vrstvu trvalo 17 942 milisekund.  

Pro maximální optimalizaci  procedury byla do algoritmu  začleněna funkce  

GeometryEnvelopeAggregate  (dostupná na www.sharpgis.net).Jedná se o funkci 

vytvořenou v prostředí .Net, která agreguje MOO geoprvků  ve zvolené vrstvě do jednoho 

MOO. Prostřednictvím SQL dotazu jsou následně zjištěny souřadnice rohových bodů 

výsledného MOO.Tato varianta zjištění prostorového rozsahu vrstvy byla nejrychlejší.  

 

Obr. 28.  Výstup algoritmu pro získání souřadnic MOO pro celou vrstvu 

Všechny verze procedury byly otestovány pomocí funkce STATISTTICS TIME. Na obou 

koncích kódu procedury byla umístěna časová značka a následně zjištěn celkový čas nutný 

ke zjištění . Bylo provedeno 20 měření a následně zjištěn průměr těchto hodnot. Průměrné 

hodnoty jsou zachyceny v grafu 1. 

 

Graf 1 časová náročnost jednotlivých verzí procedury  MOO 

http://www.sharpgis.net/
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7.9 Optimalizace prostorových indexů 

 

Posledním krokem při práci s prostorovými indexy byla jejich optimalizace za účelem 

zrychlení prováděných dotazů, které mohou nastat v praxi. Tato optimalizace byla 

provedena pomocí procedur sp_help_spatial_geography_index a 

sp_help_spatial_geometry_index. Tyto procedury vyhodnocují na základě 

definovaného dotazu efektivnost prostorového indexu, který je v rámci zpracování dotazu 

vyuţíván. Při optimalizaci byly sledovány tyto hodnoty: 

 Počet záznamů vybraných primární filtrem (indexem) 

 Počet výstupních záznamů  

 Efektivnost indexu 

Efektivnost indexu je zjištěna na základě podílu počtu výstupních objektů a počtu objektů 

označených primárním filtrem převedených na procenta. Efektivnost byla zvyšována 

změnami rozlišení v jednotlivých úrovních indexu. Cílem optimalizace bylo dosaţení 

alespoň 50 % efektivnosti indexu na zvoleném dotazu. Optimalizace indexů byla 

prováděna zvyšováním rozlišení indexu v jednotlivých úrovních a zvyšování parametru 

„CELLS_PER_OBJECT“. 

 

                  

Obr. 29.  Moţný výsledek výběru primárního filtru (vlevo) a dotazu (vpravo) 

7.9.1 Tvorba dotazů  
Oblast vyuţití prostorových indexů při analýze dat a prostorových dotazech je 

velmi specifická. Index je SŘDB vyuţíván při konkrétních operacích, jakými jsou např. 

překryv, průnik, analýzy okolí nebo jejich kombinace. Výsledkem dotazu pouţitého 

k testování indexu. Z toho to důvodu byly voleny typy dotazů, k jejichţ vykonání je 
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bezprostředně nutné vyuţít prostorový index. Zda je index vyuţit, je moţné zjistit v plánu 

vykonání dotazu v prostředí MS SQL Server Management Studia. Plán vykonání dotazu je 

předpis, pomocí kterého se vykonává daný SQL dotaz na fyzicko-logické úrovni. Je sloţen 

z „logických” operací, které jsou následně realizovány pomocí „fyzických“ algoritmů 

[17].SŘBD je vţdy hledán nejoptimálnější plán vykonávání. 

 

Obr. 30.  Indikátor zapojení indexu do dotazu 

Pro optimalizaci byly zvoleny následující dotazy: 

1. Vyber všechny objekty cílového hospodaření, které protínají buffer vytvořený ve 

vzdálenosti 20 kilometrů od prvního místa výskytu kůrovce zaznamenaného 

pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. 

2. Vyber všechny objekty lesních typů, které protínají buffery vytvořené do 

vzdálenosti 20 kilometrů od zjištěných míst výskytu zaznamenaných pomocí 

zeměpisné šířky a délky. 

3. Vyber všechny polygony katastrů, které protínají polygon definovaný souřadnicemi 

v systému S-JTSK. 

4. Vyber prostřednictvím polygonů z vrstvy F_A_Z_KATASTRY polygony z vrstvy 

F_A_PSK. 

5. Prostřednictví souboru polygonů vybraných katastrů vyber všechny objekty ve 

vrstvě F_A_POROST, které protínají soubor polygonů katastrů 

 

7.9.2 Optimalizace indexů s typem geography 
Pro vrstvy F_A_CIHO a F_A_Lesní_typ byly pouţity dotazy č. 1 a 2 

Tab.  7  Optimalizace indexu vrstvy F_A_CIHO 

Sledovaná veličina Výchozí 

struktura 

Optimalizovaná 

struktura 

Number_Of_Rows_Selected_By_Primary_Filter 3205 1186 

Number_Of_Rows_Output 969 969 

Primary_Filter_Efficiency (v %) 30,23 81,70 
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Tab.  8  Optimalizovaná struktura indexu vrstvy F_A_CIHO 

Optimalizovaná struktura indexu 

Úroveň indexu Stupeň rozlišení 

 LEVEL 1 HIGH 

LEVEL 2 HIGH 

LEVEL 3 MEDIUM 

LEVEL 4 HIGH 

 

V tabulce č. 7 jsou zaznamenány počty záznamů určených primárním filtrem a efektivnosti 

indexu pro navrţenou a optimalizovanou strukturu vrstvy F_A_CIHO s pouţitím dotazu 

č.1. Efektivnost navrţené struktury indexu v tomto případě překračuje hodnotu 30 %. 

Zvýšením rozlišení mříţek se efektivnost zvýšila o 51 %, zvýšení parametru 

„CELLS_PER_OBJEKT“ na hodnotu 128 pak přineslo zlepšení o 0,7 procenta. V tomto 

případě výchozí struktura nevyhovovala poţadavkům 50 % efektivnosti indexu. 

Tab.  9   Optimalizace indexu vrstvy F_A_Lesni_typ 

Sledovaná veličina Výchozí 

struktura 

Optimalizovaná 

struktura 

Number_Of_Rows_Selected_By_Primary_Filter 4742 1612 

Number_Of_Rows_Output 1304 1304 

Primary_Filter_Efficiency (v %) 27,49 80,89 

 

Tab. 10  Optimalizovaná struktura indexu vrstvy F_A_Lesni_typ 

Optimalizovaná struktura indexu 

Úroveň indexu Stupeň rozlišení 

 LEVEL 1 HIGH 

LEVEL 2 HIGH 

LEVEL 3 MEDIUM 

LEVEL 4 HIGH 

 

Pro vrstvu F_A_Lesní_typ byl opět pouţit dotaz č. 1. vzhledem k tomu, ţe se vrstvy 

F_A_Lesní_typ a F_A_CIHO  nacházejí ve stejné přírodní lesní oblasti. Výsledky analýzy 
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indexu, zachycené v tabulce 9., byly v tomto případě podobné. Výchozí struktura indexu 

opět nedosahovala 50 % efektivnosti. Optimalizace uskutečněná zvýšením rozlišení ve 

všech úrovních indexu a zvýšením parametru CELLS_PER_OBJEKT přinesla zvýšení 

efektivnosti o více jak 53 % a stejně jako v předchozím případě překonala hranici 80 %. 

Tab. 11   Optimalizace indexu vrstvy F_A_CIHO  

Sledovaná veličina Výchozí 

struktura 

Optimalizovaná 

struktura 

Number_Of_Rows_Selected_By_Primary_Filter 4952 3043 

Number_Of_Rows_Output 1871 1871 

Primary_Filter_Efficiency (v %) 37,78 61,49 

 

Tab. 12  Optimalizovaná struktura indexu vrstvy F_A_CIHO 

 Optimalizovaná struktura indexu 

Úroveň indexu Stupeň rozlišení 

 LEVEL 1 HIGH 

LEVEL 2 HIGH 

LEVEL 3 MEDIUM 

LEVEL 4 HIGH 

 

Pro porovnání byl pro vrstvu F_A_CIHO pouţít dotaz č.2 , který je sloţitější variantou 

dotazu č. 1 s pouţitím více menších výskytu kůrovce. Cílem bylo zjistit, jak se v případě 

komplexnějšího dotazu mění efektivita indexu. Výsledky jsou zachyceny v tabulce č.11.V 

tomto případě, kdy je k výběru pouţito více polygonů, je efektivita výchozí struktury 

indexu vetší neţ v případě pouţití dotazu č.1. Optimalizací zvyšováním rozlišení 

jednotlivých úrovní indexu došlo ke zvýšení efektivity ne však v takové míře jako při 

pouţití dotazu č.1. Lze tedy konstatovat, ţe efektivita indexu klesá s komplexností dotazu. 

7.9.3 Optimalizace indexů s typem Geometry 
 

 Pro vrstvu katastrálních území byl pouţit dotaz č. 3. Navrţená struktura indexu v tomto 

případě plně dostačovala dotazu. I přes vysokou efektivnost byla prováděna optimalizace. 

V tomto případě však, pravděpodobně z důvodu vysoké efektivnosti navrţené struktury, 
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nepřinesla optimalizace takové zvýšení efektivity jako pro data s datovým typem 

geography.Výsledky jsou zachyceny v tabulce č.13. Optimalizace zde probíhala jiným 

způsobem. Rozlišení druhé a třetí úrovně indexu bylo sníţeno a současně byla zvýšena 

hodnota parametru „CELLS_PER_OBJEKT“ z 16 na 128 buněk na polygon. Projevila se 

zde zajímavá skutečnost, ţe nejlepší logické parametry indexu (nejvyšší rozlišení pro 

kaţdou úroveň indexu) nebyly těmi nejvhodnějšími.  

Tab. 13   Optimalizace vrstvy F_A_Z_KATASTRY 

Sledovaná veličina Výchozí 

struktura 

Optimalizovaná 

struktura 

Number_Of_Rows_Selected_By_Primary_Filter 347 332 

Number_Of_Rows_Output 304 322 

Primary_Filter_Efficiency (v %) 92,79 96,98 

Tab. 14  Optimalizovaná struktura indexu vrstvy F_A_Z_KATASTRY 

Optimalizovaná struktura indexu 

Úroveň indexu Stupeň rozlišení 

 LEVEL 1 HIGH 

LEVEL 2 MEDIUM 

LEVEL 3 MEDIUM 

LEVEL 4 HIGH 

 

Pro vrstvu porostní skupiny byl pouţit dotaz č. 4. Výchozí struktura indexu opět přesáhla 

míru poţadované efektivity, avšak při optimalizaci se ji podařilo zvýšit, podobně jako v 

předchozím případě vrstvy polygonů katastrů, jen o několik procent. Optimalizace byla 

provedena stejným způsobem jako u vrstvy katastrů.Výsledky optimalizace jsou zachyceny 

v tabulce č. 15.  

Tab. 15  Optimalizace vrstvy F_A_PSK 

Sledovaná veličina Výchozí 

struktura 

Optimalizovaná 

struktura 

Number_Of_Rows_Selected_By_Primary_Filter 2985 2861 

Number_Of_Rows_Output 2534 2534 

Primary_Filter_Efficiency (v %) 84,09 88,57 
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Tab. 16   Optimalizovaná struktura indexu vrstvy F_A_PSK 

Optimalizovaná struktura indexu 

Úroveň indexu Stupeň rozlišení 

 LEVEL 1 HIGH 

LEVEL 2 MEDIUM 

LEVEL 3 MEDIUM 

LEVEL 4 HIGH 

 

Pro poslední optimalizovanou vrstvu F_A_POROST byl pouţit dotaz č.5. Jeho efektivnost 

je, jak je patrné v tabulce č. 17., v rámci dotazu  dostačující. I přesto byla opět provedena 

optimalizace to stejným způsobem jako pro vrstvy F_A_Z_KATASTRY a  F_A_PSK. 

Optimalizovaná struktura však opět přináší jen mírné zlepšení efektivity 

Tab. 17   Optimalizace vrstvy F_A_POROST 

Sledovaná veličina Výchozí 

struktura 

Optimalizovaná 

struktura 

Number_Of_Rows_Selected_By_Primary_Filter 1450 1420 

Number_Of_Rows_Output 1211 1211 

Primary_Filter_Efficiency (v %) 83,51 85,28 

 
Tab. 18  Optimalizovaná struktura indexu vrstvy F_A_POROST 

Optimalizovaná struktura indexu 

Úroveň indexu Stupeň rozlišení 

 LEVEL 1 HIGH 

LEVEL 2 MEDUIM 

LEVEL 3 MEDIUM 

LEVEL 4 HIGH 
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7.9.4 Výkonnost indexů při prostorovém dotazování 
 

Pro srovnání a zodpovězení otázky, zda prostorové indexy skutečně přispívají 

k rychlejšímu provádění prostorových dotazů a analýz, bylo uskutečněno měření doby 

vykonání dotazu s pouţitím prostorového indexu a bez jeho pouţití. Opět byla pouţita 

funkce STATISTTICS TIME. Na obou koncích dotazu byla umístěna časová značka a 

následně zjištěn celkový čas nutný pro vykonání dotazu. Pro kaţdou vrstvu bylo provedeno 

20 měření a následně zjištěny průměry těchto hodnot, které jsou zachyceny v tabulce 19. 

Tab. 19.   Časová náročnost dotazu 

 Číslo dotazu Čas nutný k vykonání dotazu (v milisekundách) 

Bez prostorového indexu S prostorovým indexem 

F_A_CIHO 1 3026 625 

F_A_CIHO 2 4224 702 

F_A_Lesní_typ 1 2139 696 

F_A_Z_KATASTR 3 4053 3577 

F_A_PSK 4 1858513 2054 

F_A_POROST 5 114389 72447 

 

Ve všech případech bylo zjištěno, ţe prostorové indexy výrazným způsobem urychlují 

realizaci prostorových dotazů. Nejvýrazněji pak pro vrstvu porostní skupiny, kdy byl 

zvolen dotaz č.4. V případě dotazu aplikovaného na vrstvu F_A_POROST  opět vystal 

problém s nevalidní geometrií zmíněný v kapitole 7.8. Do výsledného počtu záznamů 

nebyly zahrnuty polygony nesplňující standardy OGC a opět musela být pouţita funkce 

MakeValid(), která zvýšila dobu zpracování dotazu i s pouţitím prostorového indexu. 

7.10 Další možnosti optimalizace  geoprostorových dat 

Jednou z dalších moţností optimalizace práce s  prostorovými daty by mohla být 

jejich generalizace. V prostředí MS SQL Serveru 2008 je pro oba prostorové datové typy 

implementována funkce Reduce(). Tato funkce generalizuje tvar objektu pomocí Douglas – 

Peuckerova  algoritmu [1]. Jejím parametrem musí být kladné celé číslo vyjádřené 

v jednotkách přiřazeného souřadnicového systému. 
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Obr. 31.  Porovnání originálního polygonu s generalizovaným (hodnota 500) 

Funkce Reduce() ale nezachovává topologii generalizovaných objektů a při pouţití 

nevhodné hodnoty tolerance degeneruje tvar pozemku. 

Dalším vylepšením datového skladu by tedy mohla být funkce nebo procedura, která by 

s pouţitím nejvhodnější hodnoty, zjištěné na podkladu parametrů polygonu, prováděla  

generalizaci tvaru polygonu prostřednictvím funkce Reduce(). Moţným parametrem 

funkce Reduce() by mohla být např. průměrná vzdálenost mezi lomovými body polygonu. 

Tato úprava však neřeší případný výskyt topologických chyb. Její uplatnění by proto bylo 

vhodnější v oblasti  vizualizace geoprostorových dat ve webových aplikacích.   

7.11 Výsledný datový sklad 

Výsledný datový sklad má charakter skladu prvního typu (1.1). Jedná se o 

centralizovanou, organizovanou a integrovanou strukturu s daty po ETL transformaci. Data 

byla integrována postupně dle jednotlivých zdrojů.  

Datový sklad obsahuje testovací data pro výpočet současné (aktuální) dřevinné skladby 

podle LHP, data potenciální přirozené dřevinné skladby podle lesních typů a data 

doporučené cílové dřevinné skladby podle cílových hospodářských souborů.  

Tato data budou následně vyuţita při výpočtu dřevinné skladby. 
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8 ROZBOR SOUČASNÉHO ALGORITMU VÝPOČTU DSK 

V databázi DS_STUDENT je pomocí pohledů (V01 – V04) a uloţených procedur 

(p05 – p08) uloţen postup výpočtu z dat dle LHP pro porostní skupinu (PSK). Datové 

zdroje jsou prostřednictvím pohledů upraveny a dále zpracovávány vytvořenými funkcemi. 

V pohledu V00 jsou transformována data pro výpočet. Je zde propojena tabulka etáţí 

(T_ETAZ) s tabulkou dřevin (T_DREVIN) prostřednictvím atributů zachycených na 

obrázku. Jedná se o atributy prostorového dělení lesa, kódu majetku, identifikátor oddělení 

a kód lesního hospodářského celku. Tyto atributy vybrány spolu s parciální plochou etáţe z 

tabulky etáţí, zkratkou dřeviny a procentuelním zastoupením dřeviny do tohoto prvního 

pohledu. 

 

Obr. 32.  Propojení tabulek ETÁŢE a DŘEVINY 

Dalším krokem je výběr skupiny dřevin. Pohled VO1 vybere číselníku dřevin 

vybranou skupinu s atributem N'SK_1' společně se zkratkou dřeviny, číslem mapovací 

tabulky a identifikátorem výskytu entity. 

 

Obr. 33.  Výběr porostní skupiny 
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Pohled V02 opět pracuje s tabulkou etáţí, která byla pouţita ve V00. Zde je 

z tabulky ETAZ vypočtena z parciálních ploch jednotlivých etáţí plocha porostní skupiny. 

Plocha je setříděna podle vybraných atributů z tabulky etáţí.    

 

 

Obr. 34.  Výpočet plochy porostní skupiny 

 Do pohledu V03 vstupuje spojení tabulky etáţí a dřevin transformace (V00)  a  výběr 

porostní skupiny (V01). Oba pohledy jsou propojeny přes atribut zkratek dřevin (jsou tak 

vybrány pouze zkratky vyskytující se v obou pohledech.    Ve V03 je vypočtena plocha 

jednotlivých dřevin v porostní skupině. Parciální plochy etáţí jsou vynásobeny koeficienty 

zastoupení jednotlivých dřevin a výsledek je převeden na hektary. Výsledkem je podílová 

plocha dřeviny v rámci PSK. Hodnoty jsou následně setříděny dle vybraných atributů. 

 

 

 

Obr. 35.  Podílová plocha dřevin 
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Základem pohledu V04 je pohled VO2. Jsou zde zahrnuty všechny atributy týkající se 

porostní skupiny (mimo vypočtenou sumu ploch). Součástí pohledu je také kód mapovací 

tabulky z pohledu V03(atribut DRmap), dále jsou to atributy Kod a Znac z číselníku 

C_ZAST_MAP, Jsou vytvořeny dva nové atributy ZAST_DRmap (na základě podílu 

plochy dřeviny plochou porostní skupiny je vypočtena nová hodnota procentuelního  

zastoupení v rámci skupiny) a atribut PTyp1 (ke značce z číselníku je přičten kód 

mapovací tabulky). Hodnoty atributů jsou propojeny, aby nedocházelo k opakování. 

Současně je vypočtená hodnota podílové plochy dřeviny porovnávána s hodnotou v 

číselníku. Vypočtené hodnoty jsou setříděny dle vybraných atributů zachycených na 

obrázku 

 

 

Obr. 36.  Procentuelní zastoupení dřevin 

 

 Data vypočtená v předcházejících krocích jsou prostřednictvím uloţených procedur 

uloţena do tabulek. V proceduře P05 je vytvořena tabulka pro data  označené porostní 

skupiny. Dále jsou definovány atributy druhů porostních typů a atribut OZN_ZAST . 

V tomto atributu je uloţen řetězec popisující dřevinnou skladbu dle daného kódu. Výskyt 

entity pak můţe mít podobu  OZN_ZAST = 'Z01P04P06V02V05V59V71'. Celý řetězec se 

skládá z posloupnosti tří znaků, které vyjadřují kódy jednotlivých porostních typů. Atribut 

můţe obsahovat 18 a 45 znaků dle počtu dřevin.   
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Obr. 37.  Vytvoření tabulky 

 

V následujícím kroku je tabulka naplněna daty z atributové a prostorové  tabulky porostní 

skupiny. Dochází zde také k porovnání hodnot atributů obou tabulek, aby nedocházelo 

k redundanci dat.  

 

 

Obr. 38.  Naplnění daty 

P 07 vloţí prázdný řetězec do atributu OZN_ZAST.  

 

 

Obr. 39.  Vloţení prázdného řetězce 
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V p08 dochází k naplnění atributu “OZN_ZAST” a jeho transformaci. Řetězec z atributu 

OZN_ZAST je  transformován do atributů PTyp1 aţ PTyp6.  

V rámci práce bylo při analýze stávajícího algoritmu zjištěno, ţe uloţenou proceduru P08 

pro transformaci řetězců z OZN_ZAST není moţné v prostředí MS SQL Serveru 

optimalizovat. Případná optimalizace by byla moţná pouze s vyuţitím externí aplikace.  

Proto byl při návrhu nových algoritmů uvaţován předpoklad přepsání stávající procedury 

P08 pro transformaci řetězce popisujícího dřevinnou skladbu. Uloţená procedura p08 je 

z důvodu své obsáhlosti uloţena pouze ve vytvořeném datovém skladu na přiloţeném 

datovém mediu. 
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9 NÁVRHY ALGORITMŮ DŘEVINNÉ SKLADBY 

9.1 Algoritmus pro jednotky prostorového rozdělení lesa 

Postup pro vyšší územní celky prostorového členění je zaloţen na analyzovaném 

algoritmu, který je v tomto případě aplikován na jiný zdroj. Nejdříve je proveden návrh a 

následně realizace v prostředí  MS SQL Server 2008. 

9.1.1    Návrh 

V kapitole 8 byl popsán výpočet současné (aktuální) dřevinné skladby podle lesních 

hospodářských plánů (LHP). První varianta nového algoritmu generuje dřevinnou skladbu 

pro jednotky prostorového rozdělení lesa. Postup výpočtu je zaloţen na předchozím 

algoritmu.  

Vstupem pro výpočet jsou v tomto případě tabulky  F_A_PSK, T_DREVIN a T_PSK, 

jejichţ struktura je popsána v kapitole 5. Dále je pouţit číselník dřevin číselník 

C_ZAST_MAP.  

Prvním krokem je výběr JPRL  a výpočet parciální plochy pro vybranou jednotku. 

Výběrem skupiny a výpočtem parciálních ploch vzniká první pohled dat. Následuje 

připojení zkratek dřevin, kódu mapovací tabulky a podílové plochy dřeviny v rámci 

vybraného typu prostorového členění.  

Dalším krokem je výpočet procentuelního zastoupení jednotlivých druhů dřevin v rámci 

JPRL. Následuje porovnání získané hodnoty s hodnou v číselníku a přiřazení kódu 

porostního typu. Tímto krokem končí agregace dat. 

Dále je prostřednictvím procedur vytvořena a upravena výstupní tabulka. V prvním kroku 

je provedeno vytvoření základní struktury tabulky. Dále je tabulka naplněna daty a je 

doplněna prázdná hodnota pro atribut s  kódem dřevinné skladby. V posledním kroku je 

provedeno naplnění atributu s kódem dřevinné skladby a transformace hodnot tohoto 

atributu do atributů PTyp1 aţ PTyp6.  
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Obr. 40.  Optimalizovaný algoritmus pro JPRL 
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9.1.2 Realizace 

Realizace proběhla v prostředí MS SQL Management Studia popsaného v kapitole 

6.1. Pro zajištění rychlejšího průběhu výpočtů a třídění byly v jazyce T-SQL vytvořeny 

indexované pohledy. 

 

Obr. 41.  Ukázka vytvoření indexovaného pohledu  

 Byly realizovány různé formy agregace pro porosty, dílce a oddělení. Uvedený příklad 

popisuje výpočet pro porostní skupinu. 

V prvním kroku agregace dat byla vypočtena z tabulky T_PSK plocha agregovaná pomocí 

oddělení. V tomto kroku bylo moţné optimalizovat výpočet pro konkrétní oddělení. 

 

Obr. 42.  Výběr dat 

Dále byla k prvnímu pohledu připojena tabulka dřevin a následně číselník dřevin. Byl 

proveden výpočet podílové plochy dřevin v rámci PSK a připojeny údaje o mapovací 

tabulce 
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Obr. 43.  Výpočet zastoupení 

 

V poslední fázi agregace dat byla vypočtena hodnota procentuelního zastoupení pro PSK 

porovnána s hodnotou v číselníku zastoupení pro legendu.  

 

Obr. 44.  Třídění dat 

 

Následujícím krokem je vytvoření výstupní tabulky pro agregovaná data. Následuje 

naplnění a doplnění prázdné hodnoty pro OZN_ZAST. Tyto dva kroky byly spojeny do 

jedné procedury. Procedura pro naplnění atributu s dřevinnou skladbou byla 

transformována pro pouţitý v novém algoritmu. 

Vytvořené pohledy a uloţené procedury jsou součástí vytvořeného skladu na DVD příloze. 

  

 

 

Obr. 45.  Procedura pro vloţení dat a doplnění hodnoty pro OZN_ZAST 
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9.2 Algoritmus pro PLO 

Algoritmus, navrţen pro výpočet potenciální přirozené DSK dle přírodních lesních 

oblastí (PLO) a lesního typu (LT). Algoritmus je zaloţen na datech z datového skladu 

 DS_OPRL. Jedná se o tabulky T_LT_DR a  F_A_Lesní_typ. Do výpočtu dále vstupuje 

číselník dřevin a číselník zastoupení pro legendu.  

9.2.1 Návrh  

Do prvního pohledu vstupují číselník dřevin a tabulka T_LT_DR. Zde je proveden 

výběr daného lesního typu nebo souboru lesních typů a také dřevin. Dále jsou připojeny 

doplňující informace o dřevinách, jejich zastoupení a kód PLO. 

Další pohled pracuje s prostorou tabulkou F_A_Lesní_typ a prvním pohledem. Zde je  

vypočtena plocha pro jednotlivé dřeviny v rámci vybrané lesní oblasti.  

V třetím kroku výběru dat je vypočtena podílová plocha dřeviny v rámci vybrané PLO. Do 

výpočtu vstupuje podobně jako případě současného algoritmu zastoupení dřevin v dané 

oblasti a podílová plocha PLO dle Lesního typu. Součástí výběru jsou informace o PLO, 

LT,  zkratka dřeviny a kód mapovací tabulky.  

V poslední fázi agregace je podílová plocha dřeviny dělena plochou lesní oblasti. Výsledek 

je opět porovnáván  s číselníkovou hodnotou z tabulky C_ZAST_MAP.   
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Obr. 46.  Algoritmus pro potenciální přirozenou a doporučenou DSK 
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9.2.2 Realizace 

 
Realizace proběhla jako v případě vyšších územních celků v prostředí MS SQL 

Management Studia. Byla pouţita data z DS_OPRL,která zachycují Přírodní lesní oblast 

Moravskoslezské Beskydy. Vstupními daty byly tabulky T_LT_DR, C_DR, 

F_A_Lesni_typ a C_ZAST_MAP. 

V první fázi agregace dat byla propojena tabulka T_LT_DR a číselník dřevin. Jsou 

vybrány atributy Přírodní lesní oblasti, Lesního typu, kódu mapovací tabulky, dřeviny a 

jejího zastoupení.    

 
Obr. 47.  Připojení číselníku dřevin 

K prvnímu pohledu byla v dalším kroku připojena prostorová tabulka lesního typu 

s vybranou PLO. Současně je vypočtena plocha lesních typů v rámci vybrané PLO.   

 

Obr. 48.  Připojení prostorové tabulky 

 

Třetí pohled spojuje dva dříve vytvořené pohledy. Plocha získaná v rámci druhého pohledu 

je vynásobena s hodnotou zastoupení dřeviny. Výsledek je setříděn dle vybrané oblasti a 

lesního typu.   
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Obr. 49.  Podílová plocha dřeviny v rámci PLO 

V posledním kroku agregace je podílová plocha dřeviny daného lesního typu v rámci 

vybraného PLO, převedena na procenta a výsledek je porovnáván s hodnotou z číselníku 

C_ZAST_MAP.Tímto he ukončena agregace dat. 

 

 

Obr. 50.  Porovnání procentuelních hodnot 

Uloţení do výstupní tabulky má stejný průběh jako případě algoritmu pro  JPRL. Nejprve 

je vytvořena výstupní tabulka. Následuje naplnění daty a transformace kódu dřevinné 

skladby. Pro algoritmus byla opět transformována procedura p 08. 
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9.3  Testování výkonu  

Obě vzniklé verze algoritmu byly porovnány s původním algoritmem. I zde byla vyuţita 

funkce STATISTICS TIME. Pro kaţdou verzi bylo provedeno 20 měření a zjištěn 

průměrný čas. 

 

Graf 2  Výkony algoritmů pro výpočet DSK 

Vzhledem ke stejnému objemu zpracovávaných dat není rozdíl mezi původním algoritmem 

a algoritmem pro JPRL nikterak velký, nicméně došlo k mírnému zlepšení díky pouţití 

indexovaných pohledů a sloučením některých kroků algoritmu. U algoritmu pro PLO je 

nárůst výkonu výraznější, pracuje však s jinou strukturou dat.  

 

9.4 Shrnutí 

Algoritmus navrţený pro PLO je moţné aplikovat také při agregaci dat a výpočtu 

doporučené cílové DSK dle cílových hospodářských souborů. Zde vstupují do výpočtu 

plochy cílového hospodaření vyjádřené prostorově a atributová data dřevin a jejich 

zastoupení v rámci cílových hospodářských souborů. Pohledy a uloţené procedury pro 

výpočet doporučené cílové dřevinné skladby jsou součástí datového skladu na přiloţeném 

médiu.    
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10  ZÁVĚR 

Upravený datový sklad nyní obsahuje geoprostorová data s prostorovými datovými 

typy a prostorovými indexy pro rychlejší práci s daty, upravená alfanumerická data 

z různých zdrojů, nové funkce pro správu geoprostorových dat a nové algoritmy pro 

výpočet dřevinné skladby. 

Pro dosaţení těchto cílů bylo nutné seznámit se s problematikou datových skladů, 

způsoby uloţení prostorových dat v databázovém prostředí, moţnostmi indexace 

geoprostorových dat za účelem optimálního přístupu k prostorovým datům při dotazování 

a analýzách. Následovalo seznámení se s prostředím MS SQL Serveru 2008, jeho 

moţnostmi uloţení geoprostorových  dat a jeho principu prostorové indexace. Při studiu 

moţných datových zdrojů byly popsány struktury datových zdrojů a způsob uloţení 

geoprostorových  dat v těchto zdrojích. 

V praktické části práce byl proveden návrh úpravy datového skladu, včetně 

aplikovaných integritních omezení, způsobů uloţení geoprostorových dat a struktury 

datového skladu. Byly navrţeny, případně pouţity, základní datové pumpy pro import 

alfanumerických a geoprostorových dat, včetně filtrace tabulek a atributů, které nejsou 

v datovém skladu potřebné. Pouţitá transformace  geoprostorových dat poslouţí k jejich 

analýze i vizualizaci v rámci MS SQL Serveru 2008 bez nutnosti pouţití aplikace 

Intergraph Geomedia. 

Další praktickou realizací práce byla optimalizace práce s geoprostorovými daty. Nad 

vybranými tabulkami byly vytvořeny a následně prostřednictvím ukázkových dotazů 

optimalizovány prostorové indexy. V rámci tvorby prostorových indexů byla vytvořena 

funkce pro získání prostorového rozsahu vrstvy. 

 Posledním praktickým úkolem byl návrh nového algoritmu pro výpočet dřevinné skladby 

na základě analýzy původního algoritmu. Vznikly dva návrhy nových algoritmů adaptující 

stávající postup výpočtu pro pouţití širšího okruhu dat integrovaných do datového skladu. 

Návrhy urychlují postupy výpočtu sloučením některých kroků a pouţíváním indexovaných 

pohledů.   

Navrţené úpravy datového skladu mohou být vyuţity při případném přechodu na 

aktuální verzi MS SQL Server 2008 v rámci ÚHUL.  
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