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Anotace
V předložené diplomové práci je zpracován proces implementace modelu 

celulárního  automatu  jako  nástroje  v  prostředí  ArcGIS  Server.  Smyslem  je 
realizovat  komplexní  prostorovou  analýzu  s  modelem celulárního  automatu  na 
ArcGIS Serveru  přístupnou  z  prostředí  webového  klienta,  která  umožní  získat 
vizuální  výsledky  
z procesu modelování celulárního automatu, ať už v podobě statických map nebo 
animace.  Model  je  spustitelný  z  prostředí  webového  klienta,  definovaný 
uživatelskými vstupy a parametry modelu. Použitým celulárním automatem je zde 
cvičný model simulující šíření požáru v krajině. Praktická část diplomové práce je 
doložena zdrojovými soubory a odkazem na webovou aplikaci.

Klíčová slova: ArcGIS Server, webový celulární automat, webová GIS aplikace, 
modelování, ArcObjects

Summary
The diploma thesis is aimed to implement a cellular automaton model like 

a tool on ArcGIS Server platform. The main step of the thesis is to create a service on 
server, which is accessible for users on World Wide Web by using simple internet 
browser. The developed environment will be able to serve visual results of static map 
or animation made out of the CA model. The model is executable by user defined 
parameters  and input  raster  layers.  The used cellular  automaton in  the thesis  is  a 
training model to simulate fire spread. The practical part of the thesis is documented 
by source code and link to the developed web application.

Keywords: ArcGIS Server, Web Cellular Automata, Web GIS application, modeling, 
ArcObjects
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Seznam použitých zkratek
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Lukáš Aprias: Implementace CA do prostředí ArcGIS Server

1 Úvod
Rychlý  pokrok  v počítačovém zpracování  a  vizualizací  dat  spolu  s klesajícími 

náklady  na  osobní  počítače  umožnily  širší  skupině  uživatelů  přístup  

k technologiím GIS a prostorovému modelování. V důsledku toho se rozvoj GIS aplikací 

a environmentálních modelů stal zavedenou praxí pro menší podniky, poradenské firmy, 

vlády a akademické pracovníky. Nicméně tyto samostatné aplikace a modely trpí mnoha 

omezeními, jako závislost na platformě, omezený uživatelský přístup a neefektivní šíření 

dat a informací.

Použití  internetové  technologie  umožňuje  překonat  omezení  nezávislých, 

autonomních  GIS aplikací  a  environmentálních  modelů.  Internet  je  celosvětový systém 

navzájem  propojených  počítačových  sítí,  ve  kterých  počítače  navzájem  mezi  sebou 

komunikují bez ohledu na jejich geografické umístění. Internetová technologie se rychle 

vyvíjela v průběhu poslední dekády a Internet a World Wide Web jsou nyní pevně spjaty 

s přenosem geografických dat [].

V současné době se původně akcentovaný desktopový charakter GIS mění. Stále 

významnější  roli  hrají  serverové  aplikace  (sdílení  dat,  prezentace  dat  na  internetu)  

a  mobilní  aplikace  (PDA,  mobilní  telefony,  GPS).  První  GIS  aplikace  umístěné  na 

internetu  jsme  mohli  zaznamenat  v  druhé  polovině  90.  let.  Internetový  geoinformační 

systém  představuje  komunikační  síť  pro  přístup  ke  vzdáleným  prostorovým  datům  a 

geoprocesním  nástrojům.  Síťová  architektura  je  založena  na  komunikaci  klient-server. 

Většina internetových GIS aplikací používá web k výměně dat, ke zpracování omezených 

prostorových analýz a k vizualizaci výsledků.

V diplomové práci je zpracován proces sestavení a implementace modelu CA do 

prostředí  ArcGIS  Server.  Smyslem  je  realizovat  komplexní  prostorovou  analýzu  

s  modelem celulárního  automatu  na  ArcGIS Serveru  přístupnou z  prostředí  webového 

klienta, která umožní získat vizuální výsledky automatu, ať už v podobě statických obrazů 

na mapě nebo animace. 
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První část práce se zabývá principem chování již existujícího modelu celulárního 

automatu pro simulaci šíření požáru,  rozebírá jeho některé části a nastiňuje nové kroky 

vedoucí k jeho optimalizaci. Dále seznamuje s použitou technologií ArcGIS Server.

V druhé  části  je  zdokumentován  postup  implementace  modelu  pro  webovou 

aplikaci  a  náležité  informace  při  její  realizaci.  Jsou  prezentovány  vizuální  výsledky 

poskytnuté aplikací.
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2 Cíle práce

a. Připravit existující cvičný model CA hoření pro implementaci v produktu ArcGIS 

Server

K postupu implementace  modelu  CA v prostředí  ArcGIS Server  bylo  nejprve  nutné  se 

seznámit  s již  existujícím  návrhem CA.  Použitým  CA  je  cvičný  model  simulující  jev 

hoření v otevřené krajině []. Model CA byl navržený v prostředí aplikace ModelBuilder a 

z části vytvořený v jazyce Python.

b. Optimalizovat model za účelem rychlejší práce CA

Obecnou problematikou modelů šíření požáru je jejich náročnost na výpočetní operace. 

Ani použitý model není výjimkou. Pro získání rychlejších výsledků z procesu modelování 

a seznámení se s modelem bylo nutné použitý model optimalizovat.

c. Umožnit uživateli spouštět model nad svými daty z prostředí webového klienta

Model CA je na začátku definován svými vstupními parametry a potřebnými rastrovými 

soubory. Webový klient musí implementovat takové rozhraní, které umožní uživateli zadat 

vlastní data a parametry a provést spuštění modelu celulárního automatu.

d. Vizualizovat výsledky simulace v prostředí webového klienta v podobě statických 

map popřípadě jako animaci (s použitím ArcObjects)

Produkt  ArcGIS Server  s sebou přináší  vývojové  prostředí  pro  programování  vlastních 

webových GIS aplikací. Umožňuje například publikaci mapových a geoprocesních služeb 

nebo přístup k programové platformě ArcObjects.  Tato dostupná technologie  je použita 

s myšlenkou  přenesení  modelu  celulárního  automatu  na  web a  tak  realizovat  náročnou 

úlohu prostorové analýzy na serveru spouštěnou a ovládanou prostřednictvím webového 

klienta.
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3 Model celulárního automatu pro šíření 
požáru

Celulární  automat  je  dynamický  systém a matematický  model,  který modeluje 

živý systém. Slouží k časové i prostorové diskrétní (nespojité) idealizaci (ideální modelaci) 

fyzikálních systémů,  kde hodnoty veličin  nabývají  pouze diskrétních hodnot v průběhu 

času.  Využívá  se  v  teorii  systémů,  matematice,  teoretické  biologii  a  modelování  jevů  

a procesů reálného světa [].

Hlavní rysy celulárních automatů spočívají ve třech základních vlastnostech:

• Paralelismus (výpočty ve všech buňkách probíhají zároveň, nikoliv sériově);

• Lokalita (nový stav závisí na aktuálním stavu buňky a okolních buněk);

• Homogenita (všechny buňky používají stejnou lokální přechodovou funkci => 

stejné podmínky pro všechny) [].

Obecně dělíme modely na:

• Deterministické  -  takové,  ve  kterých  jsou  definovány  přesná  pravidla,  která 

jednoznačně  definují,  jakým  způsobem  bude  systém  při  jednoznačně 

definovaných  vstupech  reagovat.  Tento  přístup  je  zjednodušující  

a předpokládá, že zkoumaný systém je natolik dobře znám nebo zjednodušen, že 

odezva systému na přesně popsanou změnu vstupů je přesně popsatelná (např. na 

základě  matematicko  fyzikálních  zákonitosti,  kterými  jsme  schopni  systém  

v  určitém  zjednodušení  popsat).  Tento  typ  modelů  nelze  aplikovat  se 

smysluplnými  výsledky na modelování  systému,  ve kterých nelze či  neumíme 

přesně určit odezvu systému na podnět nebo vstupy systému. Tento typ modelů 

patří dnes mezi nejčastěji používané.

• Stochastické – takové, ve kterých je zahrnuta jistá míra náhodnosti 

(neurčitosti) buď na straně:

 vstupních dat,

 proměnných,

 přidání náhodných hodnot do parametrů modelu,
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 nebo u všech výše uvedených věcí [].

3.1 Definice základních vlastností modelu CA
a podmínky jeho fungování
Model CA použitý v práci je existující model šíření požáru, sestaven pro předmět 

Modelování  a  simulace  v geovědách  vyučovaném  na  VŠB 

(http://gislinb.vsb.cz/~voj76/OldWeb/MASG) a  má pouze výukový charakter.  Jedná se  

o model stochastický, určený pro simulaci šíření požáru.

Jistá  míra  náhodnosti  je  obsažena  časově  variabilními  parametry  pro  směr  

a  rychlost  větru.  Model  je  postaven nad rastrovými  daty,  kdy buňka tvoří  elementární 

jednotku, ke které je vztaženo několik faktorů:

• druh a množství paliva,

• odolnost paliva vůči vzplanutí,

• vliv reliéfu,

• vliv větru.

Na rozdíl od skutečně používaných modelů není v modelu pracováno s teplotou paliva a 

ohně.

Množství  paliva je  reprezentováno  jednotkami  paliva.  Všechny  hodnoty  jsou 

reprezentovány jako celočíselné.  Čím více je v místě potenciálního paliva,  tím je vyšší 

hodnota v buňce. Zjednodušeně se množství paliva odvozuje z typu pokrytí území. Data 

v modelu jsou připravená podle klíče v tabulce (Tabulka 1). Při každé iteraci je při hoření 

v každém kroku sníženo množství o 1 jednotku.
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Tabulka 1: Kódování množství paliva
Typ povrchu Množství paliva
Voda 0
Komunikace, železnice 0
Zastavěné oblasti 50
Pole a louky 40
Lesy 80

Množství  vody v  palivu  je  přiděleno  na  základě  druhu  paliva.  Množství  vody  je  

v  modelu  opět  reprezentováno  celočíselnou  hodnotou  vztaženou  k  buňce  rastrového 

souboru. Hodnota se přiděluje dle stanoveného klíče (Tabulka 2), na základě typu pokryvu. 

Objekty,  které  jsou  vůči  ohni  rezistentní,  vodní  plocha,  betonová  plocha,  jsou 

reprezentovány zdánlivě velmi vysokou hodnotou, řádově v tisících.

Tabulka 2: Kódování odolnosti paliva vůči ohni
Typ povrchu Odolnost paliva vůči ohni
Voda 99999
Komunikace, železnice 99999
Zastavěné oblasti 150
Pole a louky 30
Lesy 30

Vliv reliéfu je zohledňován ve dvou složkách:

 První složkou je sklon svahu. Reliéf v tomto případě zrychluje nebo zpomaluje šíření 

požárů.  Oheň se ve směru  do svahu šíří  přirozeně  vyšší  rychlostí  (tzv.  přímé  požáry), 

protože mnohem rychleji snižuje odolnost potenciálního paliva. Ve směru ze svahu se oheň 

šíří pomaleji (tzv. zpětný požár). Tuto složku může posílit ještě vítr.

Druhou  složku  tvoří  expozice  svahu.  Ta  je  v  součinnosti  se  směrem větru  dalším 

faktorem definující, zda se oheň šíří ze svahu nebo do svahu. Tato data je možné odvodit z 

digitálního modelu reliéfu a tento faktor je nazván návětrnost svahu. 
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Tabulka 3: Vzorec pro výpočet návětrnosti svahu

Návětrnost svahu se vypočítá na základě vztahu:

n = CON( az / 360 < 0, -1, ABS( az / 360 - sv / 360 ))

kde: 

n - je návětrnost svahu 0 až 1

sv - je směr větru ve stupních - 0 až 360

az - je expozice (azimut) svahu ve stupních – 0 až 360

Směr a síla větru jsou poslední faktory,  které jsou v modelu zohledňovány. Jejich vlivy 

jsou popsány výše.

Směr větru je pro cvičný model považován za prostorově neměnný parametr pro celou 

oblast,  ale variabilní  v čase. Rozsah je definován pro azimut 0 – 360 stupňů. Hodnotu 

směru větru model v každém kroku simulace opravuje od požadované průměrné hodnoty 

směru podle pravděpodobnostní funkce normálního rozdělení (s úpravou pro kruh), kde 

průměrná hodnota je dána zvoleným směrem větru a směrodatnou odchylkou v hodnotě 

22,5.

Síla  větru je  v  modelu  považována  za  prostorově  konstantní,  ale  časově  variabilní. 

Hodnota rychlosti větru je generována na základě uniformního (celočíselného) rozdělení  

v oboru hodnot 0, 1, 2, 3, 4.

3.2 Pravidla a data pro šíření ohně
V modelu jsou zohledňována pravidla pro šíření ohně. Pro každou buňku platí:

• Jestliže je po větru, pak je možné, že sousedící buňka už hoří.

• Jestliže je vítr silný, pak by buňka mohla začít hořet od vzdálenější buňky.

• Jestliže je vítr silný a buňka se zároveň nachází na návětrné straně, pak je 

možné, že by posuzovaná buňka mohla vzplanout od vzdáleného ohniska 

požáru.
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Následující pravidla by měla určit, zda se oheň nachází v blízkosti dané buňky 

a měla by kontrolovat odolnost materiálu v buňce proti ohni.

• Jestliže nějaká buňka v okolí posuzované buňky hoří a má na ni vliv, pak buď 

posuzovaná buňka vzplane, nebo má vůči ohni ještě nějakou odolnost.

• Jestliže posuzovaná buňka v kroku simulace nevzplane, bude muset snížit svou 

odolnost.

• Jestliže buňka danou odolnost už nemá, začne hořet.

Následuje výčet potřebných vstupních dat pro model:

• množství paliva,

• odolnost paliva před vzplanutím,

• expozice a sklon reliéfu,

• zdroje ohně.
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3.3 Optimalizace původního modelu
Model  podle  návrhu  []  je  vytvořený  ve  vestavěném  grafickém  nástroji 

ModelBuilder programu ArcGIS Desktop 9.2 a používá nástrojů ArcToolbox plus části 

vytvořené  ve  skriptovacím  jazyku  Python.  Aplikace  ModelBuilder  umožňuje 

automatizovat proces modelování pomocí geoprocesních nástrojů. Jsou zde komponovány 

nástroje ArcToolbox v uživatelském prostředí pomocí diagramů a vzniká tak tzv. procesní 

diagram  (příloha  obsahuje  procesní  diagram  k  původnímu  modelu  sestaveného  v 

ModelBuilderu).

Jak už bylo uvedeno, model potřebuje některá vstupní data ve formě rastrových 

souborů.  V práci  jsou tato  testovací  data  odvozena z DMÚ 25. V procesu CA platí,  že 

vstupní  rastry  prochází  výpočty  modelu  prováděné  řetězcem  geoprocesních  úloh  

a modeluje se stav každé buňky rastru pro každý krok simulace. Výsledky modelu jsou na 

výstupu ukládány do třech samostatných rastrových souborů - nové zdroje ohně, odolnost 

proti ohni a množství paliva. Tyto vstupují jako nová data pro následný výpočet modelu 

(Obrázek 1). 
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Digitální 
model reliéfu 

(DEM)

Rychlost 
větru

Směr 
větru

Výpočet šíření ohně

Nová odolnost 
proti ohni

Nové zdroje 
požáru Nové palivo

Množství 
paliva

Odolnost 
paliva

Zdroje 
ohně

Nová odolnost 
proti ohni

Nové zdroje 
požáru Nové palivo

Nová odolnost 
proti ohni

Nové zdroje 
požáru Nové palivo

n-tá iterace

Vstupní 
rastrová data

Vstupní 
parametry

Výstupní 
rastrová data

Skript s 
modelem CA

1

Nástrojová sada 
(ArcToolbox)

Obrázek 1: Jednoduché schéma vstupních/výstupních dat s modelem CA

K dosažení  rychlejších  výsledků  ze  simulace  byl  pro  optimalizaci  převeden  

a přepsán model pouze do skriptu v jazyce Python (kap. ). To umožňuje efektivní kontrolu 

spouštěných  geoprocesních  nástrojů  v jednotlivých  krocích  modelu  oproti  programu 

ModelBuilder. Grafické rozhraní programu ModelBuilder umožňuje organizovat výpočty 

různých nástrojů v podobě propojeného diagramového modelu.  Oproti  tomu skriptování 

v jazyce Python poskytuje vytváření programových struktur.

Všechny spouštěné nástroje se opakují každou iterací a ne vždy je nutné každý 

spouštět, ať už z důvodu obsahu statických (neměnných) větví nebo stejných vstupních dat. 

Iterační  výpočty dočasných rastrových výstupů z jednotlivých úloh pak mohou vytvářet 

stejné výsledky v některých nebo ve všech dalších cyklech modelování.

Výčet nástrojů v modelu spadajících do statických částí:

• Times 01

• Aspekt

• Slope
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• SOMA – normalizace sklonu

• Plus 01 (v případě stejné hodnoty směru větru)

• Plus 02 (v případě stejné hodnoty rychlosti větru)

• SOMA  –  kombinace  sklonu  a  expozice  (v  případě  zachování  obou  hodnot 

parametrů větru)

(Názvy nástrojů kopírují  názvosloví  uvedené  v procesním diagramu původního modelu 

CA, viz příloha a obrázky níže)

Příklad 1: 

Statickou částí je výpočet nástroje Times 01, který generuje rastr s hodnotou 0 pro každou 

buňku  (viz  ‘Základ  0‘  v procesním  diagramu,  Obrázek  2). V každé  iteraci  se  výpočet 

zpracovává opakovaně. Takovéto procesy nejsou nutné, protože prodlužují dobu výpočtu.

Obrázek 2: Původní schéma modelu – detail na výpočet nástroje „Times 01“

Stejná vstupní data vytvářejí stejné rastrové soubory. Příkladem je situace, kdy se 

směr nebo síla větru nemění a generované pomocné rastry zůstávají stejné pro vstup do 

dalšího řetězce výpočtů. V tomto případě platí, že vytvořený rastr o stejných hodnotách se 

nemusí  generovat  opakovaně  pro  každý  cyklus,  a  pokud  bude  přístupný  v dočasném 

adresáři,  pak  je  znova  použit  v dalších  výpočtech  modelu.  Tento  přístup  by  mohl 

významně zredukovat časovou náročnost modelování.
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Příklad 2: 

Podobný příklad nastává v situaci,  kdy hodnota směru nebo síly větru zůstává neměnná 

vůči dřívější iteraci. Generované dočasné rastry (Generovaná rychlost větru, Generovaný 

směr  větru,  Sklon  normalizovaný,  Expozice  normalizovaná  a  Morfologický  faktor) 

zůstávají pro vstup do dalšího výpočtu iterace konstantní. Potom platí, že vytvořený rastr o 

stejných hodnotách se nepotřebuje generovat opakovaně pro každý cyklus, a pokud bude 

v dočasném adresáři už takovýto rastr dostupný, pak je znovu použit.

Obrázek 3: Původní schéma modelu – detail na výpočet nástroje „Times 01“

Příklad 3: 

Příklad třetí je situace, kdy několik úloh probíhá odděleně a přitom se nabízí spojení těchto 

výpočtu do jedné procesní úlohy nástroje  SingleOutputMapAlgebra  (SOMA). Konkrétně 

výpočet dočasného rastru pro sklon normalizovaný (Obrázek 4).
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Obrázek 4: Původní schéma modelu – detail na výpočet „SOMA Normalizace sklonu“

Výpočet byl převeden do nového výrazu (Tabulka 4):

Tabulka 4: Nový přepočet pro sklon normalizovaný

gp.singleoutputmapalgebra_sa(slope_sa(dem) / 90, sklon_n)

kde:

gp – instance objektu geoprocesoru

singleoutputmapalgebra_sa – nástroj mapové algebry

slope_sa - 

dem – digitální model reliéfu

sklon_n – proměnná s hodnotou cesty a názvu výstupního souboru z výpočtu SOMA

Optimalizační kroky pro cvičný model CA:

• Krok 1 - Začlenění několika geoprocesních úloh do jedné 

v SingleOutputMapAlgebra.

• Krok 2 - Generování statickým rastrů jen na začátku procesu.

• Krok 3 - Řízení procesu použití existujících rastrů, tzn. v modelu už jednou 

vytvořených, bez nutnosti generování rastrů stejných, pomocí klauzulí if, else.
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3.3.1 Test optimalizace
Test byl proveden na OS Windows Vista, procesor Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU 

T7300 @ 2.00GHz, software ArcGIS Desktop 9.3, Python 2.5.

Krok 1

Do  jednoho  volání  z úlohy  v  SingleOutputMapAlgebra jsou  zahrnuty  dva 

samostatné  výpočty  prováděné  v původním  modelu  ve  dvou  krocích.  Při  výpočtu 

normalizovaného  sklonu  reliéfu  se  jedná  o  výpočet  sklonu  reliéfu  z DMÚ  25  a  jeho 

přepočet  na  normalizovaný  tvar.  Výstupem  obou  spuštěných  procesů  jsou  soubory 

identické  svým  obsahem.  A  chování modelu  zůstává  stejné.  Smyslem  je  proces 

modelování především zjednodušit a to při zachování stejné konzistence modelu.

Testovány byly  dvě varianty.  První  obsahuje původní  zápis  procesu se  dvěma 

spouštěnými nástroji (slope_sa, singleoutputmapalgebra_sa) (Obrázek 4). Druhá obsahuje 

sloučené  procesy  do  jedné  úlohy  (pouze singleoutputmapalgebra_sa)  (Tabulka  4). 

Testovací  varianty  jsou  zapsány  ve  zdrojovém  souboru  Python  (v  příloze  test1.py) 

spuštěného přes interpret Python Shell. Výsledkem testování je časový údaj trvání výpočtů 

obou variant.

Tabulka 5: Údaj testovaných variant 1
Varianta 1 Varianta 2
61.3 s 32.1 s

Podle očekávání varianta 2 přináší rychlejší zpracování. V tomto případě se čas 

z původních 61 sekund u varianty 1 zrychlil  o téměř polovinu na délku 32 sekund pro 

zpracování stejného výsledku.

Domnívám  se,  že  zrychlení  výpočtu  je  dáno  redukcí  potřebných  instancí 

inicializovaných  v  prostředí  Python  na  geoprocesor  knihovny v ArcGIS a  také  časem, 

který je potřebný k vytvoření rastrového souboru v adresáři na disku. Přičemž si myslím, 

že  nezáleží,  zda  je  provedení  inicializované prostředím  ModelBuilder  nebo  skriptem 

jazyka Python. Oba způsoby inicializují stejnou ArcObjects knihovnu Geoprocessor.
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Krok 2

Některé rastry  se podle původního procesního diagramu sestaveného v aplikaci 

ModelBuilder vytvářejí opakovaně se stejnými hodnotami buněk a to po dobu všech iterací 

modelu.  Zůstávají  tudíž  neměnné  a  nemá  smysl  je  generovat  v nové  iteraci  znovu. 

V novém řešení jsou vytvořeny pouze na začátku a každý takovýto rastr slouží jako vstup 

do potřebných výpočtů a to ve všech dalších iteracích.

V modelu  se  bude  jednat  o  soubory  s výpočty  pro  expozici  svahu,  dále  tzv. 

‘základ 0‘ a sklon normalizovaný. Jedná se o nové rastry odvozené z reliéfu terénu. Tato 

optimalizace přináší  zrychlení  modelu dané počtem spouštěných iterací.  Zrychlení  tedy 

vzroste o součet  času potřebného k vygenerování  všech tří  rastrových souborů u každé 

další iterace modelu. K demonstraci ušetřeného času byl vytvořen testovací soubor test2.py 

(součástí  přílohy).  Obsahuje  skript  spouštějící  funkce:  singleoutputmapalgebra_sa,  

aspect_sa, times_sa a slope_sa v 100 iteracích.

Při testování času spotřebovaného v této části modelování, je celkový čas nutný 

k výpočtu při 100 iteracích 149,6 sekund. Z toho vyplývá, že při spuštění cvičného modelu 

celulárního automatu pro 101 iterací  získáme časovou úsporu 2,49 minut.  Při  testování 

nebylo bráno v potaz uvolňování dat z paměti.  Testovací  čas pouze demonstruje rozdíl 

obou přístupů.

Krok 3

Zde  je  úmyslem  větší  kontrola  procesu  modelování  při  vytváření  a  použití 

rastrových souborů již jednou vytvořených. Jedná se o podobný přístup jako v předchozí 

variantě. Na začátku každé iterace je kontrolována hodnota směru a rychlosti větru. Pokud 

se jeden z těchto parametrů, případně oba, od předešlé hodnoty dané iterace nemění, pak se 

v procesu nemění ani některé generované rastry a tudíž lze použít stejných souborů jako ve 

výpočtech předcházejících.
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Parametr  směr  větru  je  definován  pro  360 směrů,  tudíž  dle  chodu procesního 

diagramu  (příloha)  je  zcela  jisté,  že  rastr  s názvem  „Generovaný  směr“  se  v procesu 

vytváří  opakovaně  se  stejnou  hodnotou.  V modelu  podle  nového  návrhu  se  proto 

kontroluje hodnota parametru na začátku každé iterace.  Pokud se stejná hodnota směru 

větru už jednou v procesu vyskytla, je použit rastr s touto hodnotou namísto generování 

nového.  To  stejné  platí  pro  hodnotu  parametru  rychlost  větru  a  generování  dalších 

závislých  rastrů  s názvy:  „Generovaná  rychlost  větru“,  „Expozice  normalizovaná“, 

„Morfologický  faktor“  a  „Rychlost  šíření“  kde  rychlost  větru  je  definována  pro  obor 

hodnot 0, 1, 2, 3, 4. Stejné kombinace hodnot obou parametrů vytvářejí stejné rastrové 

soubory. To platí až na úroveň tvorby rastru pro „Rychlost šíření“.

Konkrétní  testování  není  u  této  optimalizace  provedeno.  Časový  rozdíl  od 

původního  modelu  by  bylo  obtížné  zjistit  z důvodu  stochastického  chování  modelu 

s proměnlivými parametry. Nicméně získání lepších časů ve výsledcích simulací modelu 

pomocí redukce spouštěných úloh je zcela zřejmé.

Skript  modelu šíření  požáru je přílohou této  práce,  jedná se o soubor uvedený 

v příloze .
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4 ArcGIS Server
ArcGIS Server je platforma pro tvorbu GIS aplikací a distribuci služeb, které jsou 

centrálně  spravovány,  podporuje více uživatelský přístup a  zahrnuje GIS funkcionalitu. 

ArcGIS Server  obsahuje  aplikační  vývojové  prostředí  (ADF)  postavené  na  technologii 

Microsoft  .NET Framework.  ADF  umožňuje  integrovat  GIS  funkcionalitu  do  webové 

aplikace. ArcGIS Server ADF pod .NET zahrnuje sadu vlastních webových komponent  

a šablon  zabudovaných do vývojového prostředí MS Visual Studia .NET, které se používá 

pro  tvorbu  webových  aplikací.  ArcGIS  Server  je  postaven  na  platformě  ArcObjects, 

nativní  knihovně produktu ArcGIS.  ArcObjects  jsou operační  platformou  a mohou být 

volané z různých programových rozhraních jakou jsou .NET, Java, COM a C++. ArcGIS 

Server obsahuje dvě primární komponenty, GIS Server a už zmíněný ADF.

4.1 GIS Server
GIS Server se skládá ze Server Object Manager (SOM), který zprostředkovává 

služby pro pracovní komponenty GIS Serveru tzv. Server  Object Container (SOC). SOC 

hostuje ArcObjects  a  zpracovává operace pro aplikace  a  volané GIS služby.  Odpovědi 

ze SOC  jsou  navráceny  klientské  aplikaci.  Webově  založené  aplikace  a  služby,  které 

používají  webové aplikační  servery,  požadují  pouhou instalaci  prostředí ArcGIS Server 

runtime  na  webovém serveru.  To  umožňuje  komunikaci  mezi  SOM/SOC a  klientskou 

aplikací.  Prohlížeč  nepotřebuje  instalaci  žádné  ArcGIS  technologie  k  tomu,  aby  mohl 

využívat výhod GIS služeb umístěných na ArcGIS GIS serveru.

4.1.1 GIS služby
GIS  server  spravuje  GIS  služby  publikované  na  serveru.  Služba  GIS  je 

reprezentovaná  datovým  zdrojem  jako  je  například  mapa,  glóbus  nebo  nástroj 

geoprocesingu  a  umístěná  na  serveru  pro  přístup  z  klientských  aplikací.  GIS  server 

poskytuje různé druhy služeb podle typu jejich zdroje. Patří sem služba []:

• Mapová (.mxd, .pmf)
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• Geokódovací (.loc, .mxs, SDE batch locator)

• Geodatová (databázový připojovací soubor .sde nebo „Personal 

Geodatabase“ nebo „File Geodatabase“ nebo mapový dokument s vrstvou, 

který má referenci na jinou vrstvu s danou verzí geodatabáze)

• Geoprocesní (mapový dokument s „Tool” vrstvou nebo soubor nástrojové 

sady s příponou .tbx)

• Glóbusová (.3dd, .pmf)

V této práci je významná mapová služba a služba geoprocesingu. Mapová služba 

poskytuje  především  zobrazení  mapy,  ale  také  podporuje  modelování  a  geoprocesing, 

mobilní  GIS  služby  a  služby  založené  na  protokolech  OGC  WMS,  WCS  a  KML. 

Geoprocesní služba obsahuje geoprocesní úlohy přístupné klientům. Úlohy jsou vytvořené 

publikováním nástroje ArcToolbox prostřednictvím ArcGIS Serveru. Spustí-li se takováto 

úloha, pak běží na serverovém počítači využívající prostředků na serveru.

4.2 ArcGIS Server ADF
ArcGIS Server ADF je sada komponent a webových komponent pro konstruování 

webové  služby  a  aplikace,  které  používají  ArcObjects.  Web  ADF  zahrnuje  SDK  se 

softwarovými objekty, webovými komponenty, šablonami a především webovou aplikační 

runtime, která umožňuje vytváření webové aplikace bez nutnosti instalace ArcObjects na 

aplikačním  nebo  webovém serveru. ADF runtime obsahuje  komponenty  nezbytné  pro 

připojení aplikace ke GIS serveru a umožňuje použití publikovaných služeb používajících 

ArcObjects běžících na GIS serveru.

Web ADF je postaven na Microsoft .NET 2.0 Framework a využívá řadu funkcí 

poskytnutých ASP.NET 2.0, jako je zpracování požadavků použitím volání „Callback“  

a zapouzdřených JavaScript knihoven v binárních komponentách Web ADF.
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4.2.1 Web ADF komponenty
Více  Web ADF komponent  najednou může  být  použito  na ASP.NET webové 

stránce. Každá komponenta je napojená a pracuje s jedním z manažerů zdrojů a to buď 

přímo, nebo pomocí jiné komponenty. Manažeři řídí přístup k jednomu či více zdrojů a to 

v závislosti na typu manažera. Mapový manažer (MapResourceManager) řídí prostředky 

aplikace určené pro generování mapových dat, tedy mapové zdroje (MapResource).

Příkladem mapového zdroje je mapový dokument publikován na ArcGIS Serveru 

jako  mapová  služba.  V případě,  že  si  komponenta  vyžádá  prostředky  z některého  

z  připojených  zdrojů,  vygeneruje  se  sada  funkcionalit  v závislosti  na  typu  ovládacího 

prvku.  Např.  mapový  ovládací  prvek  generuje  mapovou  funkcionalitu  pro každý zdroj 

umístěný v mapovém manažeru. Mapová funkcionalita pak určuje, jakým způsobem bude 

mapový ovládací prvek interagovat s mapovým zdrojem pro vytvoření mapy.

Web ADF ovladače

Manažeři zdrojů

Zdroje

Datové zdroje

Funkctionalita

Konkrétní API 
datových zdrojů

Obrázek 5:  Základní architektura Web ADF []

Typ  datového  zdroje  určuje  implementaci  a  funkcionalitu  ovládacího  prvku 

v aplikaci. V podstatě se dá říci, že webové komponenty pracují se zdroji dat pro vytvoření 

potřebné  funkcionality.  Ty  jsou  reprezentovány  jako  třídy,  které  může  ovládací  prvek 

použít pro vytvoření nějaké požadované akce v aplikaci.
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Každý datový  zdroj  má  konkrétní  aplikační  programové  rozhraní  (API),  která 

definuje, jak se s ním jako zdrojem může pracovat. ArcGIS Server má implementována 

dvě API a to SOAP a ArcObjects [].

4.3 Server API
Programování  ArcGIS  Server  aplikací  je  ve  své podstatě  programování  na 

platformě ArcObjects. Klíčem k vývoji ArcGIS Server aplikací je, že tyto aplikace pracují 

s objekty,  které běží vzdáleně na SOC a jsou spravovány GIS serverem. Programování 

vzdálených ArcObjects by mělo být podobné jako programování ArcObjects pro použití 

v desktop  aplikacích,  ale  existují  zde  jisté  zákonitosti  nutné  k jejich  použití.  Tyto 

zákonitosti  jsou potřebnou znalostí  k programování  a  použití  „vzdálených“  ArcObjects. 

Patří sem:

• Jak se připojit k serveru

• Jak získat objekty běžící na serveru

• Jak vytvořit nové objekty na serveru

• Praktiky pro práci se vzdálenými ArcObjects []

Můžeme říci, že Server API je kolekcí objektů knihoven, které obsahují potřebné 

ArcObjects  k napsání  aplikace,  která  se  připojuje  ke  GIS serveru  a  používá  serverové 

objekty. Tyto objekty knihoven jsou dostupné po nainstalování produktu ArcGIS Server.
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Obrázek 6: Schéma se SOM, SOC a ArcObjects proxies []

Výše (Obrázek 6) je znázorněno schéma s ArcObject proxies, které se vytvářejí na 

webovém  serveru.  Abstraktně  je  znázorněn  proces,  jak  uživatel  interaguje  

s  prohlížečem  a  vytváří  tak  požadavky  na  webovou  aplikaci,  která  obratem  vytváří 

požadavky na SOM. SOM vrací proxy server objektu, které běží na GIS serveru. Webová 

aplikace používá proxy pro práci s objekty,  které jako by existovaly v procesu webové 

aplikace, nicméně celé zpracování se provede na GIS serveru.

4.3.1 Připojení k ArcGIS Serveru
Navázání spojení na služby běžícím na GIS serveru může být učiněno z místního 

(LAN) nebo internetového připojení. Místní spojení je vytvářeno za použití ArcObjects 

v klientské  aplikaci  pro  připojení  k SOM.  Internetové  připojení  je  naopak  vytvářeno 

použitím  nativních  objektů  v klientské  aplikaci  s připojením  na  webovou  službu,  tzn. 

použití  objektů  daného  vývojového  prostředí  (.NET,  Java).  Místní  připojení  nabízí 

schopnost pracovat se službami jako serverovými objekty a serverovým kontextem a to 

buď skrze ArcObjects API nebo SOAP API.
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SOM / SOC

Serverový objekt

Klinentská 
aplikace

Webový server

Webové služby 
ArcGIS Serveru

Klinentská 
aplikace

LANInternet

Internetové

Lokální

Typ připojení

Obrázek 7: Typy připojení k ArcGIS Serveru []

Pro internetové připojení se vždycky používá SOAP API a nastavuje se adresa 

URL na webovou službu. Dále platí, že internetové spojení může být navázáno interními 

(v síti  LAN) a také externími (internetovými)  klienty.  S lokálním připojením na služby 

z aplikace se vždy používá ArcObjects API, ale může se také použít SOAP API. Připojení 

je definováno jménem hostitelského počítače, tedy počítačem s umístěným SOM účtem. 

Připojení lokálního typu může být použito pouze interními klienty, tedy v síti LAN [].
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5 Návrh postupu řešení
Uvedeny  jsou  dílčí  komponenty  aplikace,  struktura  a  některé  významné 

charakteristiky.

5.1 Obsah skriptu s modelem CA
Produkt  ArcGIS  9  obsahuje  podporu  pro  skriptování  v jazyce  Python. 

Komponenta ArcObjects geoprocesor spravuje veškeré geoprocesní funkce poskytnuté na 

platformě  ArcGIS.  Tento  objekt  poskytuje  jednotný  přístup  a  prostředí  pro  spouštění 

jakýchkoliv geoprocesních nástrojů [].

Soubor se skriptem (firegrowth_modelStoch2.py)  řešící výpočet simulace šíření 

požáru  je  uložen  společně  s  nástrojovou  sadou  (CellularAutomataModel.tbx) 

v projektovém adresáři na serveru. Nástrojová sada zapouzdřuje skript s modelem CA a je 

nativním rozhraním pro službu geoprocesingu na ArcGIS Serveru.

Pro vytvoření nástrojové sady a zapouzdření skriptu je zapotřebí produktu ArcGIS 

Desktop  9.  Vytvoření  nástrojové  sady je  možné  buď v ArcToolboxu  nebo v programu 

ArcCatalog  (popis  vytvoření  a  připojení  nástrojové  sady  []).  Nová  nástrojová  sada 

s připojeným skriptem je ve výřezu na obrázku níže.
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Obrázek 8: Nástrojová sada se skriptem

Nástroj  se  skriptem  obsahuje  nadefinované  vstupní  parametry  pro  model  CA 

(Obrázek 9). Datové typy korespondují s očekávanou vstupní hodnotou dané proměnné. 

První  tři  proměnné  jsou  celočíselného  datového  typu  Long.  Ve  skriptu  jsou  vstupní 

proměnné kontrolovány podle  definice  rozsahu těchto  hodnot  (viz  kapitola  ).  Parametr 

počet  iterací  nastavený  pro  model  určuje,  kolikrát  se  má  provést  jeho  vnitřní  smyčka 

generující  jednotlivé  časové  řady.  Dalšími  vstupy  jsou  rastrové  soubory,  které  mají 

nastavený datový typ na File. Přidána je proměnná kód uživatelské sezení (session), typu 

String pro lokalizaci datových výstupu daného uživatelského sezení (více v kapitole  ).
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Obrázek 9: Okno nástrojové sady s parametry skriptu

Ve skriptu jsou obsaženy základní funkce skriptování v ArcGIS, patří sem:

• získaní reference na ArcGIS modul pro skriptování v jazyce Python:

import arcgisscripting,

• příkaz pro inicializaci objektu geoprocesoru:

gp = arcgiscripting.create(),

• geoprocesor  má  funkci  pro  obdržení  vstupních  proměnných  definovaných 

uživatel, kde indexem je pořadová proměnná vstupního parametru:

gp.GetParameterAsText(index)

Podpůrným  procesem  pro  model  je  funkce  unzip,  která  řeší  dekompresi  vstupních 

rastrových  souborů.  Funkce  unzip definovaná  na  začátku  skriptu  přebírá  dva  vstupní 

parametry:

• infile pro vstupní soubor ZIP,

• outloc s hodnotou výstupní cesty a názvem dekomprimovaného souboru.

Funkce unzip řešící rozbalení souboru v jazyce Python je publikovaná na odkaze [].
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Druhou podpůrnou funkcí ve skriptu je funkcionalita pro získání konfiguračních 

parametrů modelu. Funkce getParam bylo implementována pro načtení údajů ze souboru 

param.param (více  o souboru v kap.  )  (Obrázek 10).  Vstupní  proměnná pro funkci  je 

hodnota s názvem parametru, kterým je v souboru údaj umístěný před znaménko „rovná 

se“. Funkce vrací hodnotu parametru, kterým je údaj za znaménkem „rovná se“.

Obrázek 10: Konfigurační soubor param.param

Soubor se skriptem řešící výpočet simulace šíření požáru je uložen v projektovém 

adresáři na serveru (soubor firegrowth_modelStoch2.py)
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5.2 Mapová služba
Aplikace  bude  využívat  mapovou  službu.  Zdrojem  pro  mapovou  službu  je 

soubor mapového dokumentu vytvořeného v programu ArcMap produktu ArcGIS Desktop 

9.2.  Jedná  se  o  soubor  s příponou .mxd.  Obecně  mapová  služba  umožňuje  vizualizaci 

obsahu  .mxd  dokumentů  ve  webových  aplikacích.  V aplikaci  bude  mapová  služba 

implementována pomocí Web ADF ovládacích prvků. Služba bude publikovaná pomocí 

administračního rozhraní ArcGIS Server Manager (kap. )

5.3 Geoprocesní služba
Různé  druhy  geoprocesních  nástrojů,  které  jsou  součástí  ArcGIS  Serveru 

platformy  .NET jsou  organizovány  do  kolekcí  nástrojových  sad.  Stejně  tak  je  možné 

vytvořit geoprocesní skript a zapouzdřit jej do nástrojové sady, která je pak spravována 

jako soubor na disku. Tento přístup je použit v této práci. Skript je pak možné spouštět 

jako součást ArcGIS Server aplikace nebo služby [].

Aplikace bude využívat geoprocesní službu. Služba bude aktivována na serveru 

pomocí administračního rozhraní ArcGIS Server Manager (kap.  ). Tato služba poskytuje 

přístup z aplikace k nástroji modelu CA připojeného přes nástrojovou sadu ArcToolbox. 

Samotný proces  modelování  je prováděn sestaveným skriptem v jazyce  Python.  Služba 

bude  navedena  na  uživatelské  rozhraní  webové  aplikace  pomocí  ovládacích  prvků 

platformy Web ADF. Pomocí služby dojde ke spuštění skriptu s modelem CA.

Součástí  SDK  a  v ní  obsažené  Web  ADF  je  možné  geoprocesní  nástroje 

integrovat  pomocí  integrovaného  vývojového  prostředí  (IDE)  Visual  Studia  .NET  do 

webové aplikace. Vývojové prostředí obsahuje spouštěcí dialog pro generování binárního 

sestavení, zahrnující třídu pro každý nástroj v nástrojové sadě, případně skript. Vyvíjená 

aplikace  realizuje  tento  přístup  jako druhý způsob spuštění  nástroje  s modelem CA na 

platformě  ArcGIS  Server.  Pro  tento  přístup  není  nutné  implementace  webové  ADF 

komponenty.  Skript  s nástrojem  modelu  CA  se  inicializuje  pomocí  vytvořené  třídy 

referencovaného sestavení a spustí objektem knihovny geoprocesoru (kap. ).
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5.4 Webová aplikace
Požadavky  na  aplikaci,  která  slouží  ke  zprostředkování  výsledků  z modelu 

celulárního automatu, jsou výsledky simulace vizualizovat ve formě mapových obrazů a to 

v okně webového prohlížeče a také data s výsledky simulace poskytnout ke stažení. Na 

základě požadavků na webovou aplikaci pro simulaci šíření požáru byl navrhnut diagram 

případu použití (Obrázek 11).

Uživatel

Webová aplikace

Měnit vrstvy a
rozlišení na mapě

Stahovat data

Spustit simulaci

«include»«uses»

«uses»

«uses»

Vizualizovat
výsledky simulace

«include»

«uses»

Nastavit parametry
modelu

Nahrát rastrové
podklady

Vyplnit spouštěcí
dialog

«include»

«include»

«include»

Editace parametrů
aplikace

«uses»

Obrázek 11: Diagram případu užití

Hranicí systému je webová aplikace, ke které uživatel přistupuje z internetu a to 

načtením  adresy  aplikace  do  webového  prohlížeče.  Uživatel  musí  vyplnit  parametry 

modelu,  nahrát  potřebné  rastrové  vrstvy  a  spustit  model  požáru.  Po  ukončení  procesu 

simulace lze výsledky modelu vizualizovat a případně data uložit klientem. Samozřejmostí 

jsou nástroje pro práci s mapou, které umožní měnit zobrazení vrstev na mapě a rozlišení 

mapy.
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Do aplikace je nutné implementovat funkcionalitu s ovládacími prvky. Webové 

panely  obsažené  na  hlavní  webové  stránce  a  navržené  pro  zapouzdření  webových 

ovládacích prvků jsou v seznamu níže s číslem identifikující umístění v obrázku (Obrázek

12): 

• panel mapové pole pro zobrazení mapy - 1,

• panel s mapovým obsahem, který poskytuje přehled a kontrolu mapových 

vrstev umístěných na mapě - 2,

• panel s nástroji pro manipulaci s mapou - 3, 

• panel pro spouštění geoprocesní úlohy - 4, 

• panel pro zobrazení výsledků zpráv z geoprocesingu - 5, 

• panel s umístěnými ovládacími prvky pro zobrazování výsledků časových 

sekvencí – 6,

• panel pro stahování dat a editaci parametrů aplikace - 7.

1 2

3
4

5
6

7

Obrázek 12: Umístění panelů na hlavní stránce

Hlavní stránka webové aplikace obsahuje několik ovládacích prvků pro zobrazení 

a interakci s mapou. Jejich rozložení společně s div elementy na webové stránce nalezneme 

níže (Obrázek 13).
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Obrázek 13: Rozložení prvků a webových komponent na hlavní stránce

K implementaci  těchto  částí  do  aplikace  je  použito  některých  integrovaných 

webových komponent s GIS funkcionalitou, které se dodávají s instalací balíčku SDK a 

patří pod platformou Web ADF (kap. ).

5.4.1 Charakteristika aplikace
Vytvořená  webová aplikace  je  navržena  tak,  aby  využila  serverových  objektů 

udržovaných v tzv.  poolu.  Serverovými  objekty jsou zde myšleny instance GIS služeb, 

tedy mapová služba a  služba  geoprocesingu,  inicializované  z webové aplikace.  Pool  je 

návrhový  vzor  pro  uchovávání  určitého  počtu  znovu  použitelných  instancí  objektů  na 

serveru. Toto nastavení se provádí při založení GIS služby. Koncept poolu zvyšuje rychlost 

aplikace, protože odstraňuje nároky na inicializaci nových objektů. U objektů používaných 

po  vzoru  poolu  se  očekává  jejich bezstavové  použití.  Proto  je  třeba  dbát  při  uvolnění 

objektu  zpět  do  poolu  na  jeho  navrácení  v  nepozměněném  stavu.  Pokaždé,  když 

uživatelské nebo aplikační spojení žádá o vytvoření takovéhoto objektu, je neurčité, která 

instance je zrovna vybrána. Tím pádem každé instanci musí být zachován stejný stav, jinak 

to  zcela  jistě  povede  k nekonzistentnímu  chování.  Tato  kontrola  s  vrácením  objektů 

v nepozměněném stavu je automaticky prováděna při použití Web ADF komponent [].
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Navržená aplikace ze své povahy nepotřebuje uchovávat stavových změn objektů. 

Protože  změny  vytvářené  uživatelem  nejsou  potřeba  sdílet  napříč  více  uživatelskými 

sezeními.

Webová aplikace  může  používat  lokální  přístup  ke  GIS Serveru,  není  to  tedy 

koncept klient-server, ale používá se objektů běžících na serveru přímo bez webové služby 

nutné ke vzdáleným voláním ArcObjects. Tedy klient (webová aplikace) pracuje s objekty 

na serveru skrze COM proxies.

5.4.2 Zdroje pro aplikaci
Aplikace  je  vyvíjena  na  serveru  pcj331k umístěného  v prostorách  VŠB  pod 

názvem WebCA. Na obrázku níže je zobrazeno schéma serveru pcj331k pro tuto aplikaci, 

kde webový server (IIS 5.1) a GIS server (ArcGIS Server 9.2 pod .NET) jsou provozovány 

společně na jednom počítači. Webový klient (internetový prohlížeč) interaguje s webovou 

aplikací  umístěnou  na  webovém  serveru  na  principu  klient-server.  Aplikace  navazuje 

spojení  skrze  lokální  metody  přístupu  (ArcGIS  Server  Local  Connection)  a  vyžádá  si 

prostředky umístěné na GIS serveru. Služba  apr002/basemap zobrazuje obsah mapového 

dokumentu  (firegrowth_mxd.mxd),  který  spojuje  vrstvu  s  typy  pokryvů,  vrstevnicí  

a digitálním modelem reliéfu. Rastry jsou odvozené z DMÚ 25. 
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Obrázek 14: kompozice pro mapovou službu v ArcMap

Služba  běžící  na  GIS  serveru  pod  názvem  apr002/CellularAutomataModel je 

vytvořena  pro  spouštění  modelu  CA,  kterým  je  nástrojová  sada 

CellularAutomataModel.tbx se skriptem firegrowth_modelStoch2.py. Sestavení (assembly) 

CellularAutomataModel.dll obsahuje  třídu  mapovanou  na  skript  v  nástrojové  sadě. 

Binárního sestavení je použito pro spuštění modelu v druhé variantě. Jedná se o nezávislý 

přístup na komponentách WebADF  – GeoprocesingManager, GeoprocessingTask.
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Obrázek 15: Schéma pro PCJ331K s GIS serverem a Webovým serverem

5.4.3 Vizualizace výsledků z modelu CA
Mapová  aplikace  používá  generovaných  rastrových  souborů  pro vizualizaci 

v podobě  statických  mapových  obrazů  v panelu  mapového  okna.  Původního  záměru 

animovat  výstupní  časové  obrazy  nebylo  možné  pod  produktem  ArcGIS  dosáhnout. 

Důvodem je serverové řešení  ArcGIS, které  neposkytuje  podporu pro extenzi  animační 

knihovny na mapovou komponentu  ve webové aplikaci.  Tato  funkcionalita  je  dostupná 

pouze  v  ESRI  desktopových  programech  ArcMap,  ArcScene  a  ArcGlobe  [].  Novým 

záměrem se  stalo  řešení  s  implementovaným ovládacím  prvkem posuvník,  kterým lze 

plynule měnit zobrazování časových sekvencí, viz kapitola .
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5.4.4 Výstupní datové formáty
Bude umožněno stažení rastrových dat na lokální disk webového klienta. Datové 

sady vygenerované a umístěné na GIS serveru budou v aplikaci poskytnuté čtyřmi způsoby 

ke stažení:

Stažení rastru podle výběru z rozbalovacího seznamu

Uživatel  má  možnost  výběrem z rozbalovacího  seznamu  stáhnout  individuální 

výstupní rastry v ESRI Grid formátu. Grid je nativní formát ESRI pro ukládání rastrových 

dat.  Celulární  automat  použitý  v této  práci  generuje  celočíselné  datové  hodnoty  pro 

reprezentaci hodnot buněk v rastru.

Stažení všech rastrů najednou

Pokud uživatel bude chtít získat celou datovou sadu rastrů ve formátu ESRI Grid 

bude k dispozici volba stažení všech rastrových adresářů.

Stažení rastrových sad jako rastrový katalog

Uživatel bude mít možnost získat rastrovou sadu ve formátu rastrového katalogu. 

Rastrový katalog je kolekce rastrových datových sad definovaných v tabulce jakéhokoliv 

formátu,  kde  jednotlivé  řádky  definují  jednotlivé  rastrové  sady,  které  jsou  součástí 

katalogu.  Rastrové  katalogy  mohou  být  použité  k zobrazování  sousedících  nebo 

překrývajících  rastrových datových sad bez nutnosti  jejich mozaikování  dohromady do 

jednoho souboru []. Výhodou rastrového katalogu je například možnost dotazování na data 

uložená v katalogu pomocí nástroje ArcMap „Query Builder“. Můžeme tak specifikovat na 

základě rastrových atributů (třeba atribut s indexem času), které vrstvy chceme zobrazit.
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Stažení ve formátu NetCDF

Poslední možností formy poskytnutí výstupních dat je formát NetCDF (Network 

Common  Data  Form).  NetCDF  je  sada  softwarových  knihoven  a  samopopisných,  na 

platformě  nezávislých  datových  formátů,  které  podporují  tvorbu,  přístup  a  sdílení 

vědeckých  dat,  strukturou  orientovaných  na  pole  [].  Tento  formát  dat  je  podporován 

velkým množstvím aplikací (Panoply, ncview, ncBrowser, ArcGIS verze 9.2 a vyšší, ..). 

Na stránkách ArcGIS Desktop Help [] je NetCDF popsán jako formát souboru pro uložení 

vícedimensionálních vědeckých dat (proměnných) jako je teplota, vlhkost, tlak, rychlost 

větru a směr. Každá z těchto proměnných může být zobrazena pomocí dimenze (např. čas) 

v programu  ArcMap  a  to  tak,  že  se  vytvoří  mapová  vrstva  nebo  tabulkový  náhled 

z NetCDF  souboru.  Práce  s formátem  NetCDF  je  podporována  v  nástrojové  sadě 

„Multidimensional  toolbox“.  Výhodou  tohoto  formátu  je  nejen  to,  že  je  podporován 

velkým množstvím GIS aplikací, ale hlavně se jedná o univerzální formát pro výměnu dat 

[].

6 Postup řešení
Použité technologie jsou ASP.NET 2.0, C#, IIS 5.1, ArcGIS Desktop 9.2, ArcGIS 

Server spolu s vývojovým prostředím Web ADF, ArcObjects a programem pro zprávu  

a publikaci zdrojů na serveru - ArcGIS Server Manager. Použité je IDE od firmy Microsoft 

- Visual Studio 2005 pro webové programování.
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6.1 Založení služby na GIS serveru
Celý  proces  vedoucí  k založení  GIS  služby  je  velice  jednoduchý.  Pokud  je 

zprovozněný ArcGIS Server, je dostupná odkazem internetová aplikace pro správu serveru 

– ArcGIS Server Manager. V této aplikaci najdeme záložku „Services“, volbou „Add New 

Service“ a následováním několika kroků pro nastavení vytvoříme novou službu přístupnou 

pro  webové  i  desktopové  klienty.  Druhou  variantou  založení  GIS  služby  je  použití 

ArcCatalogu.  ArcGIS  Server  je  nutno  nejdříve  připojit  v  ArcCatalogu  a  mít 

administrátorská práva na server. Podobně jako v aplikaci Manager se nachází volba „Add 

New  Service“  (pravý  klik  na  název  s  připojeným GIS  serverem).  Znovu  se  prochází 

několika kroky pro nastavení nové služby. Více je možné se dočíst na [].

6.1.1 Mapová a geoprocesní služba
Jak už bylo zmíněno, mapová služba (Tabulka 6) je odvozena z mapového dokumentu. 

Ten  byl  nejdříve  vytvořen  v aplikaci  ArcMap  a  je  nutné  tento  dokument  umístit  do 

sdíleného adresáře s přístupem pro procesy v SOC. Na provozovaném serveru je toto místo 

na  adresářové  cestě  „c:\arcgisserver\users\apr002\PROJEKT1.  Účet  pro  SOC musí  mít 

čtecí  práva  na  soubor  s  mapovým  dokumentem  a  všechna  data,  na  které  dokument 

odkazuje a používá.
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Tabulka 6: Výpis nastavení mapové služby
General:

Name: apr002/basemap
Type: Map Service
Description:
Startup Type: Automatic

MaxRecordCount: 500
MaxBufferCount: 100
MaxImageWidth: 2048
MaxImageHeight: 2048
OutputDir: c:\arcgisserver\arcgisoutput
SupportedImageReturnTypes: URL
FilePath: \\PCJ331K\users\apr002\PROJEKT1\firegrowth_mxd.mxd
VirtualOutputDir: http://pcj331k/arcgisoutput
CacheDir: c:\arcgisserver\arcgiscache\apr002_basemap
SOMCacheDir: c:\arcgisserver\arcgiscache

Capabilities:
Parameters:
WebEnabled: True
WebCapabilities: Map,Query,Data

Pooling:
IsPooled: True
MaxInstances: 2
MinInstances: 1
MaxUsageTime: 600
MaxWaitTime: 60

Process Management:
Isolation Level: High
Recycle Interval: 86400 seconds
Recycle Start Time: 00:00

Mezi  podstatné  parametry  patří,  že  jsou  obě  služby  nastaveny  pro  vytváření 

instancí v poolu, viz kapitola  Error: Reference source not found. Maximální časový limit 

pro používání geoprocesní služby je prodloužen ze standardních 15 na 60 minut, a to z 

důvodu  nároku  modelu  CA  na  zpracování.  Služba  s modelem  CA  je  nastavena  na 

asynchronní volání. To znamená, že aplikace spouštějící daný proces nečeká na ukončení 

procesu a může zpracovávat i jiné požadavky přicházející od klienta.Stejná pravidla, která 

jsou  uvedena  pro  mapovou  službu,  platí  i  pro  službu  geoprocesingu.  Její  parametry 

nastavené na serveru shrnuje Tabulka 7.
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Tabulka 7: Výpis nastavení geoprocesní služby
General:

Name: apr002/CellularAutomataModel
Type: Geoprocessing Service
Description: Cellular automata model for training simulation of fire 

spread
Startup Type: Automatic

MaximumRecords: 50000
ExecutionType: Asynchronous
JobsDirectory: c:\arcgisserver\arcgisjobs
OutputDir: c:\arcgisserver\arcgisoutput

Toolbox: 
\\PCJ331K\users\apr002\PROJEKT1\CellularAutomataModel.tbx

JobsVirtualDirectory: http://pcj331k/arcgisjobs
VirtualOutputDir: http://pcj331k/arcgisoutput

Capabilities:
Parameters:
WebEnabled: True
WebCapabilities:

Pooling:
IsPooled: True
MaxInstances: 2
MinInstances: 1
MaxUsageTime: 3600
MaxWaitTime: 60

Process Management:
Isolation Level: High
Recycle Interval: 86400 seconds
Recycle Start Time: 00:00

6.2 Tvorba „WebCA“ aplikace
Webová aplikace je napsaná v ASP.NET 2.0 a je spouštěna na webovém serveru, 

konfigurovaného pro Microsoft Internet Information Services (IIS). ASP.NET komunikuje 

s IIS pro zpracování stránek s webovými formuláři. Mapová aplikace obsahuje standardní 

prvky  webové  aplikace  a  webové  ovládací  prvky.  Tyto  ovládací  prvky  zahrnují  jak 

standardní  ASP.NET,  tak  i  konkrétní  ESRI  ADF  webové  prvky.  Navíc  je  aplikace 

doplněna o ovládací prvek s posuvníkem z open-source projektu ASP.NET Ajax Control 

Toolkit [], která je nadstavbou Microsoft platformy ASP.NET Ajax.

2010 38



Lukáš Aprias: Implementace CA do prostředí ArcGIS Server

Pro umístnění aplikace na web je nutné projekt umístit do domovského adresáře 

www  serveru,  složky  c:\Inetpub\wwwroot.  IIS  server  má  tento  adresář  přednastaven. 

Projektový adresář se jmenuje \WebCA a obsahuje zdrojové soubory aplikace. Obsah je 

zobrazen ve VS 2005 na obrázku níže.

Obrázek 16: Struktura řešení pro WebCA
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Projektová složka WebCA je součástí příloh (příloha ) a nalezneme v ní všechny 

konfigurační soubory a soubory se zdrojovými kódy webové aplikace, jako jsou stránky 

.aspx, zdrojové kódy v C# .cs nebo komponenty třetích stran a vlastní komponenty. Popis 

jednotlivých souborů nalezneme v seznamu níže.

Default.aspx 

Hlavní webová stránka, která se zobrazí. Obsahuje ovládací prvky pro 

zobrazení mapy 

a potřebnými náležitostmi, jako je mapový obsah, nástroje k interakci 

s mapou a další (Obrázek 30).

RunDialog.aspx

Stránka určená jako dialog pro spuštění modelu CA (Obrázek 24).

ParametersDialog.aspx 

Stránka zobrazuje načtený konfigurační soubor v prvku DataGrid (Obrázek

18).

ErrorPage.aspx

Uživateli se zobrazí tato stránka, jestliže dojde k neošetřené výjimce ve 

webové aplikaci.

web.config

Standardní ASP.NET konfigurační soubor, který obsahuje informace o 

referencích na používané .NET sestavení.

Global.asax

Soubor implementuje úroveň uživatelských a aplikačních události jako je 

spuštění aplikace a uživatelského sezení nebo ukončení aplikace a 

uživatelského sezení.

App_Code

Standardní ASP.NET složka pro moduly používané v aplikaci. Obsahuje C# 

soubory Parameters.cs, CellularAutomataModelClass.cs, 

CellularAutomataModel.tbx, AppDataFactory.cs.

App_Themes
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Standardní ASP.NET složka pro soubory s motivy použitými v aplikaci. 

Obsahuje soubor Default.skin, který definuje základní zobrazení a vlastnosti 

některých ovládacích prvků aplikace. 

images

Složka obsahuje obrázky použité ve webové aplikaci.

Bin

Složka obsahuje referencované knihovny sestavení použité ve webové 

aplikaci.

Ovládací  prvky z kolekce  Web ADF jsou v aplikaci  uspořádány do logického 

propojení (Obrázek 17). Vývojové prostředí Visual Studio s integrovanou platformou Web 

ADF  poskytuje  možnost  umístění  komponent  a  jejich  nastavení  v návrhovém  režimu. 

Přesný popis nastavení je možné se dočíst na []

MapArcGIS Server 
9.2 .NET

MarResourceManager

TOC Toolbar

TaskResults

GeoprocessingTaskGeoprocessingResourceManager TaskManager

FloatingPanel

Obrázek 17: Web ADF komponenty použité v aplikaci

Následující seznam zahrnuje veškeré hlavní komponenty na stránce.

• Map – ovládací prvek poskytuje zobrazení mapy v mapovém panelu a je 

napojen na MapResourceManager.

• Manažeři zdrojů: (řídí přístup k serverovým zdrojům)

 MapResourceManager – určen k nastavení zdroje na mapovou službu 

apr002/basemap.
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 GeoprocesingResourceManager – zpravuje nastavení na geoprocesní službu 

apr002/CellularAutomataModel.

• Toolbar – ovládací prvek poskytuje funkce pro práci s mapou. V aplikaci 

jsou implementovány nástroje pro přibližování, oddalování místa na mapě, posouvání 

mapy a přesun na plné zobrazení.

• FloatingPanel – umisťuje jiné ovládací prvky uvnitř tohoto panelu. 

V aplikaci je umístěno pět ovládacích panelů (Options, Results, Tasks, Map Contents  

a Time Sequences).

• Levý panel:  

 TaskMenu – standardní ASP.NET ovládací prvek. Obsahuje položky s odkazy 

na spuštění geoprocesních úloh.

 TaskResults – slouží pro zobrazení zpráv z výsledků spuštěných procesů. 

 SliderExtender – ovládací prvek s posuvníkem. Nadstavba nad standardní 

ASP.NET nástroje.

• TaskManager – ovládací prvek slouží jako organizátor úloh ve 

webové aplikaci. Začleňuje úlohu spuštění skriptu s modelem CA.

• Pravý panel:  

 TOC – prvek TOC (table of controls) poskytuje seznam všech mapových 

vrstev umístěných v mapovém zdroji.

(Pozn.: Tučně jsou zvýrazněny ovládací prvky patřící do kolekce pod platformu ESRI Web 

ADF.  Normálním  textem  jsou  označeny  standardní  webové  ovládací  prvky.  Navíc  je 

v aplikaci  umístěn  „SliderExtender“  z nadstavby  kolekce  komponent  Ajax  Control 

Toolkit).

6.2.1 Parametry konfiguračního souboru a dialog
Do  uživatelského  rozhraní  aplikace  byl  implementován  dialog  pro  nastavení 

parametrů  aplikace  (Obrázek  18).  Obsah  dialogu  je  za  běhu  načten  z konfiguračního 

souboru param.param. Tento soubor nese nastavení základních parametrů, nejsou zde tedy 

nastavení, která je potřeba za běhu definovat uživatelem přistupujícího k aplikaci. Soubor 

obsahuje údaje o předdefinovaných parametrech modelu CA (Obrázek 10).

2010 42



Lukáš Aprias: Implementace CA do prostředí ArcGIS Server

Parametr: def_speed, def_direction

Nastavení názvu předdefinovaných parametrů rychlosti a směru větru.

Parametr: def_iterations

Nastavení předdefinované hodnoty s počtem spouštěných iterací modelu CA.

Parametr: name_fire, name_resist, name_fuel

Nastavení názvu výstupních souborů.

Parametr: def_fire, def_resist, def_fuel

Nastavení cest ke cvičným vstupním rastrovým souborům.

Parametr: ws_main

Nastavení cesty ke kořenovému pracovnímu adresáři aplikace.

Parametr: ws_output, ws_tmp, ws_upload, ws_unzip, ws_output_fgdb, ws_output_netcdf

Nastavení relativních pracovních adresářů aplikace.

Obrázek 18: Dialog „Parameters“
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Dialog  pro editaci  parametrů  v konfiguračním souboru je  přístupný z aplikace 

z panelu v levé části s názvem „Options“. Zde je umístěno tlačítko „Edit Parameters“, které 

otevírá  stránku  s formulářem.  Kód  pro  tuto  stránku  je  umístěn  v souborech 

ParametersDialog.aspx a ParametersDialog.cs.

Ve složce App_code se nachází soubor Parameters.cs pro třídu Parameters, která 

řeší  načtení  konfiguračního  souboru  (metoda  ReadParam)  a  uložení  změn  do  tohoto 

souboru (metoda  SaveParam). Třída  Parameters dále obsahuje metodu  GetParamValue, 

která slouží k načtení hodnoty zvoleného parametru. Diagram pro tento objekt je zobrazen 

na obrázku níže a jsou zde vidět všechny vlastnosti a metody této třídy.

Parameters
C lass

Fields

m_paramtable
m_rootPath

Properties

DataTable
RootPath

Methods

GetParamValue
Parameters (+ 1 overload)
ReadParam
SaveParam

Obrázek 19: Třída „Parameters”

Konstruktor  této  třídy  je  jednou přetížený  a  při  inicializaci  umožňuje  nastavit 

cestu ke konfiguračnímu souboru, ze kterého se data mají číst. V tomto případě se soubor 

nachází  v kořenovém  adresáři  mapové  aplikace  a  cesta  ke  kořenovému  adresáři  ASP 

aplikace se za běhu zajistí příkazem Server.MapPath(“~”).
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6.2.2 Dialog spuštění modelu CA
Model CA lze z aplikace spustit dvěma způsoby. V panelu „Tasks“ nacházejícím 

se v levé části webové aplikace existují dvě tlačítka „Start CA Model tool – GP Service” 

a “ Start CA Model tool – Assembly“ aktivující dialogy pro spuštění modelu CA (Obrázek

20). 

Obrázek 20: Panel „Tasks“

Oba implementují odlišné způsoby přístupu k nástrojové sadě ve webové aplikaci:

− Dynamicky vytvořený Web ADF odkaz na dialog s geoprocesní službou

− Reference na nástrojovou sadu

V prvním případě prostředí Web ADF poskytuje komponenty GeoprocessingTask 

a  GeoprocesingResourceManager integrované  do  Visual  Studia.  GeoprocesingTask 

používá  prostředky  přidané  v  GeoprocessingResourceManager,  čili  službu 

apr002/CellularAutomataModel,  a  umožňuje  její  spuštění.  Rozhraní  s  dialogem  je 

vytvářeno dynamicky za běhu aplikace na základě požadovaných vstupů daného nástroje [] 

(Obrázek  21).  Kromě  nastavení  parametrů  modelu  v tomto  okně  je  nutné  zadat

identifikační řetězec uživatelského sezení. Tato informace se odešle s parametry spuštění 

a následně skript generuje složku s názvem poskytnutého řetězce (více kap. ).
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Obrázek 21: Panel spuštění „Start CA Model tool - GP Service“

Propojením  s  TaskResults je  možné  poskytnout  uživateli  zprávy  vytvářené 

Geoprocesorem za běhu modelu CA na výstup panelu „Results“ (Obrázek 22).
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Obrázek 22: Panel „Results"

Na  obrázku  je  uveden  obsah  zprávy  generované  spuštěným  modelem. 

Geoprocesor  vytváří  zprávy  za  chodu  skriptu  a  komponenta  TaskResults je  v  procesu 

dynamicky  posílá  na  výstup  panelu  „Results“.  Zprávy  tak  mohou  být  kontrolovány 

průběžně, i když skript ještě neukončil činnost.

Druhý  přístup  využívá  binární  komponentu  vygenerovanou  nástrojem  Add 

ArcGIS Toolbox Reference nacházející se pod záložkou Website ve VS 2005. Komponenta 

existuje  jako  tenká  obálka  kolem  nástrojové  sady  CellularAutomataModel.tbx.  Třída 

CelullarAutomataModel.FireSpread této  komponenty  se  používá  k nastavení  parametrů 

modelu šíření požáru a předává se inicializovanému objektu Geoprocesoru, který spustí 

skript s modelem CA. Nutností spuštění skriptu na serveru je umožnit přístup procesu SOC 

k nástrojové sadě, ze které byla knihovna .dll vygenerována []. Tato podmínka je splněna 

viz kapitola .
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Byla  vytvořena  třída  CellularAutomataModelClass děděná  z  třídy  FireSpread. 

Děděním získáme veškerou funkcionalitu  třídy  FireSpread a  navíc se nám nabízí  nová 

odvozená třída, která umožňuje dodatečně implementovat rozšířené požadavky na model 

celulárního  automatu  přímo  na  straně  webové  aplikace.  Pokud  bychom  chtěli  rozšířit 

model CA o logiku před jeho spuštěním, pak právě v této třídě bychom dodali potřebný 

kód. Tento refaktoring nemá za účel nic jiného než umožnit modifikovatelnost modelu ve 

webové aplikaci.

Obrázek (Obrázek 23) zobrazuje třídu děděnou z referencovaného sestavení  na 

model v nástrojové sadě. Obsahuje konstruktor této třídy a veřejnou metodu, která vrací 

seznam všech projektovaných souřadnicových systémů,  které patří  pod ESRI konstantu 

esriSRProjCSType.

Obrázek 23: Děděná třída z referencovaného sestavení nástrojové sady

Příklad inicializace a spuštění nástroje se skriptem šíření požáru v C# .NET:

CellularAutomataModelClass caFireSpread = new 
CellularAutomataModelClass();

caFireSpread.Iterations = 15;
caFireSpread.Wind_Speed = 4;
caFireSpread.Wind_Direction = 5;
caFireSpread.DEM = (object)fileDEM;
caFireSpread.Fire_resistance = (object)fileFR;
caFireSpread.Fire_seeds = (object)fileFS;
caFireSpread.Fuel = (object)fileFU;
caFireSpread.Session_code = sessionCode;

ESRI.ArcGIS.Geoprocessor.Geoprocessor geoProcessor = new
ESRI.ArcGIS.Geoprocessor.Geoprocessor();

geoProcessor.Execute(caFireSpread, null);
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Níže je zobrazen dialog pro spuštění modelu CA touto metodou (Obrázek 24). Po 

zadání  vstupních  parametrů  –  „Wind Direction,  Wind  Speed,  Number Of Iterations“ a 

nahrání rastrových vstupních vrstev – „DEM, Fire seeds, Fire resistence, Fuel“ se spustí 

proces  modelování  tlačítkem  „Run“  umístěným  nejníže  v dialogovém  okně.  Volba 

souřadnicového  systému  (poslední  pole  v okně  vstupních  parametrů)  –  „Coordinate  

System“, tedy explicitní určení daného souřadnicového systému, ke kterému vstupní rastry 

náleží,  není zcela  implementován,  a proto je tato  volba zašedlá (zakázaná).  Definování 

souřadnicového systému můžeme tedy považovat za jednu z možností rozšíření aplikace. 

Implicitní nastavení souřadnicového systému by měly obsahovat vstupní rastrové soubory, 

které uživatel do výpočtu modelu vloží.

Obrázek 24: Dialog pro spuštění modelu CA

Po dokončení spuštěného procesu je výsledek zpracovaný skriptem zobrazen na 

výstupu aplikace  v okně s textem „…Messages…“. Tedy vypíšou se zprávy,  zda skript 

provedl veškeré nastavené iterace a skončil  s úspěchem, či  objevila-li  se možná chyba, 

vypíše se také zde.
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Obrázek 25: Dialog „CA Model – Start up Dialog“ s výpisem chybové hlášky

Obrázek 25 zobrazuje  výpis  chybové zprávy,  pokud uživatel  zadá  nepovolený 

rozsah hodnot pro vstupní parametr  rychlost  větru.  Stejně tak platí  kontrola pro zadání 

hodnoty směru  větru,  kde povolený rozsah je  0-360.  Pro hodnotu  parametru  s  počtem 

iterací platí pravidlo, že daná hodnota musí být pozitivní číslo.

6.2.3 Nastavení cest pro datové soubory
Jednotlivé iterace modelu CA se ukládají v podobě rastrových souborů ve formátu 

ESRI GRID na server. Adresářová cesta k výstupním souborům je sestavena na základě 

parametrů v konfiguračním souboru aplikace (Obrázek 18). Je dána absolutní cestou ke 

kořenovému adresáři, který má hodnotu určenou podle parametru ws_main, generovaným 

řetězcem  s  hodnotou  identifikátoru  uživatelského  sezení  a  relativní  cestou  obsaženou 

v hodnotě  parametru  ws_output.  Tato  cesta  musí  být  přístupná  z procesů  běžících  pod 

účtem SOC a splňovat unikátní cestu pro daného klienta.  Jedinečnost cesty je zajištěna 

adresářem  s názvem  hodnoty  řetězce  generovaného  pro  uživatelské  sezení 

(c:/arcgisserver/arcgissjobs/WebCA/Session_String/output/).  Generování  řetězce  pro 

dočasné  uživatelské  sezení  je  v aplikaci  zajištěno  metodou  GenerateRandomString. 

Nastavení jedinečných cest k výstupům modelování je nutností pro splnění předpokladu 

více uživatelského přístupu. Řetězec se generuje při prvním spuštění aplikace.  Hodnota 

řetězce se zapíše a pošle klientovi jako Cookie, která existuje po celý cyklus uživatelského 

sezení.
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Jinou  technikou  pro  zprávu  dočasných  uživatelských  dat  je  přiřazení 

uživatelského ID do jména výstupního adresáře []. Identifikátor je dočasně generován při 

spuštění  aplikace  uživatelem a zaniká  za  určitou  dobu,  po které  je  uživatelské  spojení 

neaktivní.  Nastavení  doby je možné změnit  v  konfiguračním souboru webové aplikace 

web.config.  Jedná  se  o  element  <sessionState  timeout="3600"/>,  kde  čas  se  udává 

v sekundách. Následující kód je ukázkou pro získání identifikátoru daného sezení:

string sid = Session.SessionID;

Aplikace poskytuje ke stažení  nejen rastrová data,  ale  také umožňuje výstupní 

rastrová data konvertovat do dvou datových formátů. Jedná se o rastrový katalog uložený 

v souborové  geodatabázi  a  NetCDF  soubor.  Je  potřeba  vytvořit  relativní  úložiště  vůči 

pracovnímu adresáři  uživatelského  sezení.  V konfiguračním souboru  aplikace  jsou  tyto 

cesty dané těmito parametry:

ws_output_fgdb=/dw_output/fgdb/
ws_output_netcdf=/dw_output/netcdf_files/

Parametr  ws_output_fgdb poskytuje  relativní  cestu  k adresáři  se  souborem 

geodatabáze a s obsahem rastrového katalogu a parametr ws_output_netcdf poskytuje cestu 

k relativnímu adresáři se souborem NetCDF.

6.2.4 Komponenty pro zobrazení časových sekvencí
Panel  webové  aplikace  umístěný  vlevo  pod  názvem „Time  sequences“  slouží 

k zobrazení průběžných výsledků automatu. Je zde umístěný ovládací prvek s posuvníkem, 

textové  okno,  tlačítka  dozadu/obnovit/dopředu  a  okno  se  seznamem  pro  zobrazení 

požadované časové sekvence. Výsledky vygenerované procesem modelu CA jsou načteny 

do mapové oblasti. Panel „Time sequences“ s popsanými prvky pro ovládání je zobrazen 

níže.
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Obrázek 26: Panel ovládání zobrazení časových sekvencí

V průběhu  spuštěného  procesu  modelování  lze  obnovit  stránku  prostředním 

tlačítkem umístěným mezi  tlačítky dopředu a dozadu.  Dojde tak k načtení  průběžných 

výsledků procesu modelování ještě před tím, než skript dokončí výpočet poslední iterace.

Prvek s posuvníkem spadá do kolekce komponent knihovny AjaxControlToolkit. 

Jedná se o třídu (Obrázek 27), která dovoluje rozšířit standardní ASP třídu textového pole 

do grafické podoby s posuvníkem. Ten umožní uživateli vybírat číselné hodnoty z daného 

rozsahu.  Rozsah  hodnot  (vlastnost  SliderExtender.Minimum/Maximum)  je  nastaven 

v aplikaci na počet výstupních časových sekvencí generovaných modelem.
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Obrázek 27: Třída SliderExtender z AjaxControlToolkit setu

6.2.5 Dialog pro stažení datových souborů
Poslední panel nacházející se v levé části aplikace s názvem „Options“ poskytuje 

přístup  k výstupním  datovým  souborům  modelu  celulárního  automatu.  První  nabídka 

„Download“  je  určena  pro  stažení  požadovaného  rastrového  souboru  dle  výběru 

z rozbalovacího seznamu. Druhá volba „Download Raster Files“ poskytne možnost stažení 

všech rastrových souborů vygenerovaných v dočasném adresáři na serveru. Další možností 

je stažení rastrových výstupů v podobě rastrového katalogu „Download Raster Catalog“ 

uloženého ve formátu souborové prostorové databáze (file geodatabase - ESRI formát pro 

uložení  nativních  datových formátů).  Poslední  volbou pro  stažení  výstupů je  vědecko-

technický  formát  NetCDF,  který  obsahuje  všechny  rastrové  snímky  právě  v jednom 

souboru, a které jsou škálované podle časové proměnné.
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Obrázek 28: Panel nabídky

Byla navržena třída (Obrázek 29) pro manipulaci  s výstupními daty,  pro jejich 

konverzi do nových formátů.

Obrázek 29: Třída pro konverzi dat

Třída  obsahuje  konstruktor  s nastavením globálních  proměnných,  kterými  jsou 

řetězec  uživatelského  sezení  a  název  cesty  k aplikačnímu  adresáři,  kde  je  umístěn 

konfigurační  soubor.  Jsou  zde  dvě  veřejné  metody  pro  vytvoření  konverzovaných 

rastrových sad do dvou nových formátů a to rastrového katalogu obsaženého v souborové 

geodatabázi  a  souboru  ve  formátu  NetCDF.  Ostatní  metody  implementují  logiku 

k vytvoření požadovaných dat.
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Pokud  bychom  se  podívali  do  kódu  webové  aplikace  pro  řešení  s  odesláním 

rastrových dat na klienta,  narazíme na knihovnu třetí strany.  Tedy nejedná se o nativní 

vestavěnou .NET komponentu. Knihovna s názvem DotNetZip a souborem Ionic.Zip.dll je 

využívána v projektu pod jmenným prostorem Ionic.Zip. Knihovna je šířená pod certifikací 

Open  Source  Initiative s  licencí  Microsoft  Public  Licenses (Ms-PL)  [].  V aplikaci  je 

využita její funkce pro kompresi datových souborů do formátu ZIP. Odesílání dat v ZIP 

archivu na klienta je nutné z důvodu formátu rastrových výstupních souborů, kde formát 

ESRI GRID neobsahuje jen jeden soubor, ale má více souborovou strukturu existující jako 

jeden adresář na disku s názvem daného rastru. Protože není možné pomoci http protokolu 

odesílat adresáře, je použita komprese výsledků do jednoho zip archivu, který je možno 

bez problému odeslat webovému klientu.

 protected void ZipAndSend(string directoryName, string fileName)
 {

Response.Clear();
Response.BufferOutput = false;
string archiveName = String.Format("WebCA-{0}.zip",
    DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd-HHmmss"));
Response.ContentType = "application/zip";
Response.AddHeader("content-disposition", "attachment; filename=" +
    archiveName);
using (Ionic.Zip.ZipFile zip = new Ionic.Zip.ZipFile())
{
    zip.AddDirectory(directoryName, fileName);
    zip.Save(Response.OutputStream);
}
Response.Close();

 }

Voláním funkce ZipAndSend vytvoříme archivní ZIP soubor z adresáře na serveru 

a jeho obsah odešleme v odchozí http odpovědi (viz ukázka výše se zdrojovým kódem).
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7 Prezentace výsledků
Webová aplikace v současné době běží na školním počítači s názvem PCJ331K 

a je přístupná na adrese http://pcj331k.vsb.cz/WebCA. Podmínkou je přístup ze školní sítě 

TUO-NET nebo s VPN připojením do školní sítě.

Obrázek 30: WebCA aplikace

Na obrázku výše je snímek obrazovky s webovým prohlížečem a načtenou hlavní 

stránkou aplikace.  Uživatelské  rozhraní  zobrazuje  mapovou oblast  umístěnou uprostřed 

obrazovky,  vpravo  od  ní  je  umístěn  mapový  obsah,  který  obsahuje  seznam  všech 

viditelných vrstev zobrazených v mapové oblasti. V levé části obrazovky se nachází čtyři 

panely. První z nich inicializuje dva různé dialogy pro spuštění modelu.

Pokud jsou vstupní parametry správné a skript s modelem celulárního automatu 

doběhl v pořádku, je v případě spouštěné varianty „Start CA model  tool – GP service“ 

na panelu  „Tasks“  zobrazen  na  výstupu  panelu  „Results“  text  s informací  o  úspěšném 

provedení modelu. V opačném případě dostaneme text s obsahem chybové zprávy. 
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Třetí  panel  vlevo  ve  výběru  nám umožňuje  kontrolovat  zobrazení  výsledných 

časových posloupností.  Je  zde  umístěn  horizontální  posuvník,  kterým můžeme  plynule 

rolovat zleva doprava a tak přepínat mezi zobrazeními.  Obrázek 31 demonstruje výstup 

simulace šíření požáru pro 9 iteraci.

Obrázek 31: WebCA - vizualizace sekvence 9

Následuje ukázka výstupu zobrazení pro časovou sekvenci s hodnotou 29.
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Obrázek 32: WebCA - vizualizace sekvence 29

Obrázek 33 dokumentuje scénář po kliknutí na jedno z tlačítek pro stažení, kdy se 

data komprimovaná do archivního souboru ZIP pošlou klientovi  a uživatel  má možnost 

vybrat lokální adresář pro uložení.

Obrázek 33: WebCA - Stažení dat
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8 Závěr
Navzdory dnešnímu technologickému pokroku je spojení internetu a komplexních 

prostorových  analýz,  například  modelů  založených  na  celulárních  automatech  stále 

problematické.  Náročné  výpočty,  nároky  na  rychlost,  přesnost  a  omezený  uživatelský 

přístup k takovýmto modelům určuje jejich využitelnost v praxi. Ale právě neustálý pokrok 

distribuovaných  GIS  technologií  nás  neustále  posouvá  v možnostech  tyto  nároky 

překonávat.

Webová aplikace  s modelem celulárního  automatu  vznikala  v rámci  diplomové 

práce  v období  dvou  let.  Cílem  bylo  implementovat  model  celulárního  automatu  na 

webové  prostředí  pro  demonstraci  komplexních  prostorových  simulací  na  platformě 

ArcGIS Server. Je třeba podotknout, že proces modelování sestaveného cvičného modelu i 

přes  požadovanou  optimalizaci  probíhá  velice  pomalu.  Pro  demonstraci  v rámci 

technologie ArcGIS je vyhovující.

Přístup  řešení  implementace  celulárního  automatu  zvolený  v diplomové  práci 

staví na webovém prostředí. Tento přístup nese řadu nesporných výhod. Jednou z nich je, 

že přístup k aplikaci je bez omezení na platformě. Obvyklý přístup v realizaci aplikace 

demonstrující  nějaký  environmentální  model  je  aplikován  na  desktopové  řešení.  Čili 

k běhu programu je nutná instalace na pracovní stanici  odkud se model bude spouštět  

a veškeré výpočty jsou zpracovávány tímto počítačem. Mezi další pozitivní faktory patří 

více uživatelský přístup k modelu CA, data z aplikace jsou přístupná z internetu,  řešení 

umožňuje  použití  na  jakémkoliv  zařízení  s webovým  prohlížečem  a  internetovým 

připojením.  Nakonec  můžeme  považovat  přístup  k aplikaci  s modelem  celulárního 

automatu  za  flexibilní  a  uživatelsky  přívětivé  prostředí  a  to  na  rozdíl  od  robustních 

desktopových aplikací.
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