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Anotace bakalářské práce 

Bakalářská práce se zabývá popisem konfigurace mapového serveru 

ERDAS APOLLO 2011, tak aby bylo možné publikovat prostorová data 

prostřednictvím rastrových a vektorových standardů WMS a WFS. Na základě 

takto vytvořených a popsaných konfigurací bude provedeno vyhodnocení 

funkčnosti publikování dat a jejich následného znázornění prostřednictvím tlustých 

i tenkých klientů (Quantum GIS, Gaia, uDig a OpenJUMP). 

 

Klíčová slova:  ERDAS APOLLO, mapový server, OGC, WMS, WFS 

 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the description of the configuration of the 

ERDAS APOLLO 2011 mapserver, so that it is possible to publish spatial data 

using the raster and vector WMS and WFS standards. Based on these created 

and described configurations, the functionality of the data publishing will be 

evaluated. The presentation of the data via thick and thin clients (Quantum GIS, 

Gaia, uDig and OpenJUMP) will also be evaluated. 

Keywords: ERDAS APOLLO, map server, OGC, WMS, WFS 
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1 ÚVOD 

Několik posledních let se projevuje snaha o převod klasických tištěných map 

do podoby digitálních rastrových a vektorových map. Klasické tištěné mapy jsou 

několik posledních let vytvářeny prostřednictvím digitálních technologií. Nejen 

nově vytvářené mapy nalezneme v digitální podobě i klasické tištěné mapy jsou 

digitalizovány za účelem dalších úprav nebo analýz. 

 S tím vyvstává i potřeba digitální prostorová data nejen uchovávat a třídit, ale 

také je publikovat. Je několik způsobů ukládání a publikování prostorových dat 

prostřednictvím přenosných médií jako jsou například CD, DVD nebo přenosného 

USB zařízení, další možností je publikování prostřednictvím elektronických sítí 

veřejných (internet) nebo soukromých (intranet). 

Tato bakalářská práce se zabývá nejen publikováním prostorových dat 

prostřednictvím internetu, ale také jakými způsoby je možné takto publikovaná 

data zobrazovat, pracovat s nimi a případně je zpracovávat. 

Prostředkem pro publikování dat je APOLLO Essentials – SDI, což je mapový 

server od společnosti ERDAS, Inc. Pro komunikaci s tímto serverem je využito 

integrovaného webového klienta a dalších několika desktopových aplikací, které 

využívají OGC standardy implementované do mapového serveru APOLLO, jakými 

jsou například WMS a WFS standardy určené pro publikování rastrových a 

vektorových dat. 

Cílem práce je zdokumentování instalace, konfigurace, publikování dat 

prostřednictvím serveru ERDAS APOLLO a zhodnocení webových a 

desktopových aplikací. Rovněž bude zmíněn princip fungování WMS a WFS. 
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2 MAPOVÝ SERVER 

2.1 Princip fungování mapového serveru 

Mapový server je program, který pracuje na architektuře klient-server. 

Mapový server zpracovává prostorová data a upravuje je do takové podoby, aby 

bylo možné jejich zobrazení na straně klienta. 

 

Obr. 1 Princip mapového serveru 

Obecný princip fungování mapového serveru je takový, že klient (PC) vyšle 

dotaz přes internet na mapový server jaké vrstvy požaduje. Mapový server vytvoří 

pro každou vrstvu daného území obrázek spolu s dalšími údaji jako je například 

legenda a to vše pošle mapový server zpět ke klientovi. 

Mapový server provádí dvě základní operace, transformaci prostorových dat a 

zpracování dotazů. 
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3 OGC STANDARDY 

OGC (Open Geospatial Consortium) je mezinárodní, nezisková, normalizační 

organizace zabývající se standardizací a vývojem norem v oblasti aplikací, 

geoprostorových dat a služeb. OGC je tvořeno v současné době 396 

společnostmi, vládními agenturami a univerzitami, které se podílejí na tvorbě 

norem veřejně dostupných rozhraní. V OGC jsou zastoupeny nejvýznamnější 

organizace zabývající se problematikou GIS, mezi něž patří například Autodesk, 

Inc., Bentley Systems, Inc., ERDAS, Inc., ESRI, EUMETSAT, GeoEye, Inc., 

Google, IBM Corporation, Masaryk University, MIT a mnoho dalších. 

OGC nyní zastřešuje celkem 30 specifikací, mezi ty nejzákladnější patří 

především WMS, WFS, WCS, WPS, OGC referenční model, GML, KML a CSW. 

3.1 WMS 

Základním principem WMS jsou vzájemné interakce a to stroj-stroj a stroj-

člověk. V nejvyšším vrcholu této komunikace je mapový server. Pokud podporuje 

WMS službu můžeme hovořit o WMS serveru. V jeho úložišti jsou uskladněny 

georeferencovaná obrazová data (GeoTIFF), v nastavení jsou popsány možnosti 

WMS serveru a v databázi jsou uloženy atributové informace o geografických 

objektech (objekty u nichž je známa poloha v souřadnicovém referenčním systému 

a déle k nim existují atributy). Nejčastěji se pro označení souřadnicového 

referenčního systému (CRS - Coordinate Reference Systém) využívá dataset 

EPSG. [5] 

Klient je potom software, který komunikuje se serverem za účelem získání 

informací. K této komunikaci využívá Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), resp. 

jeho metody dotazů, jimiž jsou GET a POST. Klient si poté zpracuje informace, 

které mu server zpřístupnil. [5] 

Používané verze WMS jsou 1.0.0, 1.0.7, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0 
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3.2 WFS 

WFS (Web Feature Service) umožňuje publikování vektorových dat 

prostřednictvím internetu. Po vyslání požadavku z klientského počítače na mapový 

server odesílá server nazpět odpověď data ve formátu GML. Geografická data 

(bod, linie, plocha) jsou vztažena k referenčnímu souřadnicovému systému. 

Používané verze WFS jsou, 1.0.0 a 1.1.0 

3.3 GML 

GML - Geography Markup Language je standard pro popis geodat umožňující 

sdílení a integraci dat [6].  

GML můžeme stručně popsat jako XML aplikaci pro modelování, transport a 

ukládání geografických informací - tvoří základní rámec (včetně datového modelu) 

pro práci s geodaty. Hlavní úlohou GML je především unifikovaný záznam 

geoprvků, přičemž GML nepopisuje vizualizační vlastnosti, ale strukturu 

popisovaného území. GML zároveň také slouží k integraci jednotlivých GI 

technologií mezi sebou a také prostředek k pronikání GI technologií do prostředí 

globální sítě. GML také umožňuje oddělení grafických a textových dat. Datová 

interpretace (GML) je chápána jako pokud možno věrná reprezentace reálného 

světa, zatímco grafická interpretace (výstupní formát, mapa) představuje 

zjednodušený, generalizovaný model datové interpretace. Také lze říci, že datové 

model popisuje reálné jevy a procesy, zatímco grafický popis se skládá z pouze z 

vizualizačních entit (např. mapové značky) [1]. 
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4 ERDAS APOLLO ESSENTIALS - SDI 

ERDAS APOLLO ESSENTIAL SDI je systém sloužící pro správu 

geografických dat. APOLLO umožňuje správu prostorových dat umístěných 

v rámci celé organizace pro zvýšení jejich hodnoty a využití v rámci tradičního 

GIS, dálkového průzkumu Země a fotogrammetrie.  

4.1 Doporučené hardwarové požadavky 

Pro podnikové a obecně komerční nasazení je doporučeno mít server 

připojený na na páteřní síti s rychlostí 100Mb, zde ovšem záleží na požadavcích 

pro sdílení dat (je možné sdílení dat pouze v prostoru lokální sítě). Hardwarové 

požadavky serveru lze nalézt v Tab. 1. 

Procesor 32-bit nebo 64-bit dvoujádrový 

Fyzická pamět (RAM) minimálně 2GB 

Volný prostor na disku minimálně 2GB 

Virtuální paměť dvojnásobek velikosti RAM 

Tab. 1 Hardwarové požadavky 

4.2 Softwarové požadavky 

Erdas Apollo server SDI lze provozovat na platformách Windows i Linux. Ke 

korektnímu běhu APOLLA je nutné nainstalovat následující software: 

 Java ve verzi 6.0 update 20, která je zpravidla doinstalována spolu 

s instalací ERDAS Foundation 2011 kap. 4.1.3 

 objektově relační databázi 

- PostgreSQL 

- Oracle 

-SQL Server 

 aplikační server:  

-Tomcat 5.5 
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- Tomcat 6.0 

- JBoss 6.0.0. 

- WebLogic 

ERDAS APOLLO Essentials - SDI je kompatibilní s následujícími operačními 

systémy: 

 Microsoft Windows Server 2008 

 Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition (32-bit a 64-bit) 

 Microsoft Windows XP Professional s aktualizací SP2 nebo vyšší (32-bit) 

 Red hat Enterprise Linux 5 (32bitová a 64bitová verze) 

 CentOS 5.1 a 5.2 (32-bit) 

 

4.3 Použitý hardware a software 

ERDAS APOLLO byl instalován na notebooku IBM Thinkpad T60 

s následujícími parametry: 

 dvoujádrový procesorr INTEL Centrino Duo T2400 (1,8Ghz) 

 pevný diskem o kapacitě 80GB 

 fyzická paměť RAM 2GB 

Na notebooku je nainstalován operační systém Windows XP Professional SP3 

v 32bitové variantě. Operační systém byl standardně instalován na pevný disk 

formátovaný jako souborový systém NTFS. 

4.4 Klientské požadavky 

Na klientskou stranu jsou kladeny jen minimální nároky. Zde nezáleží na typu 

operačního systému, ale pouze na použitém klientovi, který musí podporovat 

WMS a WFS protokol. V případě tenkého klienta je zapotřebí mít nainstalovaný 

webový prohlížeč podporující JavaScript.  
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4.5 Instalace 

Instalace se skládá z několika dílčích částí: 

a) Instalace objektově-relační databáze PostgreSQL s extenzí PostGIS 

b) Instalace aplikačního serveru 

c) ERDAS Foundation 2011 

d) ERDAS APOLLO SERVER 2011, který byl standardně instalován spolu 

s ukázkovými daty a připojen na databázový systém PostgreSQL 

(alternativními možnostmi také jsou Oracle 10g/11g nebo SQL Server), 

jako aplikační server byl použit doporučovaný Tomcat 6 (dalšími 

alternativami jsou JBoss nebo WebLogic) 

e) ERDAS APOLLO Data Manager, sloužíci pro správu dat 

 

4.5.1 Instalace objektově-relačního databáze PostgreSQL 

s extenzí PostGIS 

PostgreSQL je objektově-relačním databáze, který je volně dostupný na 

internetové adrese http://www.postgresql.org/. Je šířen s otevřeným zdrojovým 

kódem s PostgreSQL licencí.  

Instalace databáze je tvořena jednoduchým průvodcem, ve kterém se doplňují 

následující údaje: 

 uložení instalace PostgreSQL 

 místo datového úložiště na disku 

 v dalším kroku je nutné zadat heslo pro superuživatele postgres Obr. 2 

 port, na kterém bude databáze dostupná (standardní instalace obsahuje 

port 5432 Obr. 3) 

 databázový cluster (locale) 

Následně proběhne instalace a na jeho konci se automaticky spustí nástroj 

Stack Builder pro doplnění databáze o různé extenze. 

http://www.postgresql.org/
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Stack Builder se nasměřuje na výše uvedený port databáze 5432 a v dalším 

kroku se vybere z nabízeného seznamu (Categories > Spatial Extensions > 

Postgis 1.5 for PostgreSQL Obr. 4) extenze PostGIS.  

V dalším kroku se již instaluje extenze PostGIS, kde je zapotřebí přečíst a 

potvrdit licenční ujednání. V instalátoru je taktéž možné vytvoření ukázkové 

databáze (Obr. 5). A nyní již následuje připojení k databázi (Obr. 6), kde se 

zadávají následující údaje: 

 uživatele: postgres 

 heslo: vytvořené v instalaci databáze PostgreSQL 

 port: 5432 

 název databáze: postgis Obr. 7 

Tvorbu nových databází, jejich editaci a mazání lze provádět nástrojem 

pgAdmin (Obr. 8) obsaženým v základní instalaci PostgreSQL. 

 

 

Obr. 2 PostgreSQL - vložení hlavního hesla  
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Obr. 3 Port pro přístup k PostgreSQL 

 

Obr. 4 Stack Builder - výběr extenze PostGIS do PostgreSQL 

 

Obr. 5 Instalace PostGIS - výběr možnosti vytvoření ukázkové databáze 
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Obr. 6 PostGIS - připojení PostGISu k databázi 

 

Obr. 7 PostGIS - vložení názvu nové databáze 

 

Obr. 8 pgAdmin - uživatelské rozhraní pro správu databází 
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4.5.2 Instalace aplikačního serveru 

Probíhá prostřednictvím instalace ERDAS APOLLO Server viz. Kap. 4.5.4 

4.5.3 ERDAS Foundation 2011 

ERDAS Foundation 2011 je předinstalační balík, který připravuje systém na 

samotnou instalaci ERDAS APOLLO a doplňuje jej o důležité softwarové 

komponenty jako je např. Java, knihovny GDAL a o licenční manažer ERDAS-Net 

Licensing 2011. 

 

4.5.4 Instalace ERDAS APOLLO Server 

Instalační soubor byl získán z oficiálních stránek společnosti ERDAS, Inc. 

http://www.erdas.com, kde každý uživatel po zaregistrování může získat instalační 

soubory k softwarovým produktům společnosti ERDAS. 

APOLLO je možné instalovat na různě platformy a následující text je určen 

výhradně pro operační systém MS Windows. Pro ostatní systémy je ale postup 

obdobný. 

Po spuštění instalačního průvodce je v prvním kroku nutné přečíst a 

odsouhlasit licenční podmínky společnosti ERDAS (Obr. 9). V dalším kroku se 

provádí výběr produktu (Obr. 10)  ERDAS APOLLO (podle zvolených licenčních 

podmínek dohodnutých se společností ERDAS viz. Kap. 4.6.): 

 Essentials SDI 

 Advantage 

 Professional 

http://www.erdas.com/
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Obr. 9 Instalace ERDAS APOLLO - licenční podmínky 

 

 

Obr. 10 Výběr verze ERDAS APOLLO 

 

Další krok nabízí způsob instalace jako (Obr. 11): 

 Standalone 

 Create New Cluster 

 Add to Existing Cluster 
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Obr. 11 Výběr typu instalace ERDAS APOLLO 

Následujícím bodem je umístění instalace na disku (Obr. 12) a možnost 

nainstalovat ukázková data (Obr. 13).  

 

Obr. 12 Umístění instalace ERDAS APOLLO 

 

Obr. 13 Instalace ukázkových dat 
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Důležitým krokem je výběr databáze (Obr. 14), kde je na výběr z následujících 

možností: 

 Oracle 

 PostgreSQL 

 SQL Server 

V tomto případě byl ERDAS APOLLO provozován na PostgreSQL a tudíž je 

vybrána tato možnost. V návaznosti na výběr databáze je potřebné vyplnit údaje 

(Obr. 15), prostřednictvích, kterých se ERDAS APOLLO bude připojovat k 

databázi: 

 Server: localhost 

 Port: 5432 (zadaný při instalaci databáze) 

 Database Name: postgis (zadaný při instalaci databáze) 

 Catalog User Name: (zadaný při instalaci databáze) 

 Catalog User Password : heslo zadané při instalaci databáze 

 Database Instance: zadáváme pouze u SQL Serveru 

Nyní instalátor požaduje výběr aplikačního serveru (Obr. 16): 

 Tomcat 6 

 Tomcat 5.5 

 JBoss 

 WebLogic 

 Generic 

Společností ERDAS jsou doporučovány zejména JBoss, popřípadě Tomcat 6. 

Zde ovšem záleží především na zkušenostech uživatelů s jednotlivými typy 

aplikačních serverů.                                  
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Obr. 14 Výběr databáze 

 

Obr. 15 Vložení údajů pro připojení k databázi 

 

Obr. 16 Výběr aplikačního serveru 
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Dále je provedeno nastavení pro přístup k serveru skrze webový protokol (Obr. 

17): 

 HTTP Server Hostname: localhost (případně název serveru) 

 HTTP Server Port: 80 (implicitně zadaná hodnota) 

 Application Server Admin Port: 8009 (implicitně zadaná hodnota) 

 

Obr. 17 Konfigurace pro webový přístup 

 

Obr. 18 Informace před vlastní instalací 
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4.5.5 ERDAS APOLLO Data Manager 

Data Manager byl získán společně s instalačními soubory vlastního produktu 

APOLLO. Přestože je APOLLO Server možné instalovat na různé operační 

systémy u Data Manageru je umožněna instalace pouze na operační systém MS 

Windows ve verzích: 

 MS Windows XP SP3 

 MS Windows Vista SP2 

 MS Windows 7 

Při vlastní instalaci se zadává pouze umístění instalace Data Manageru na 

disku (Obr. 20) a souhlas s licenčním ujednáním (Obr. 19). 

 

Obr. 19 Instalace Data Manageru - licenční podmínky

 

Obr. 20 Instalace Data Manageru - umístění instalace 
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4.6 Licence ERDAS APOLLO 

K dalšímu používání tohoto produktu je nutné mít platnou licenci, pro kterou 

je nutné kontaktovat lokálního distributora společnosti ERDAS Inc., kterou je pro 

Českou republiku společnost T-MAPY spol. s r.o. 

K vyžádání licence je nutné znát tzv. System ID. K jeho zjištění slouží nástroj 

Show Systém ID nainstalovaný v rámci před instalačního balíčku ERDAS 

Foundation 2011 viz. Kap. 4.5.3. 

 

Obr. 21 Show System ID 

Systém ID je v podstatě MAC adresa síťové karty, která může být připojena 

ethernetovým kabelem k místní síti (LAN) nebo také technologií bezdrátového 

připojení k síti (WLAN). Pro výběr správného System ID se vybere ta technologie, 

kterou se nejčastěji PC (server) připojuje k síti internet. Prostřednictvím tohoto ID 

je společností ERDAS vytvořen licenční soubor vázaný na konkrétní síťovou kartu 

a pro ověření se nástroj Net License Admin Tool sloužící pro správu licencí 

připojuje na servery společnosti ERDAS. 
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Pro vložení licence je nutné spustit nástroj Net License Admin Tool, kde se 

vybere záložká File > Load License File a v následujícím okně (Obr. 22) se 

prostřednictvím tlačítka Browse… vybere umístění licenčního souboru v počítači.  

 

Obr. 22 Net License Admin Tool - výběr licenčního souboru 

V některých případech bude ještě nutné vypnutí firewallu v počítači nebo 

úprava jeho definic pro správné připojení na servery společnosti ERDAS. 

Ve výsledném přehledu (Obr. 23) je soupis všech verzí APOLLA a u každé 

jsou potom uvedeny nejdůležitější informace, jako jsou počet platných licencí, 

počet použitých licencí a expirace licence. V tomto konkrétním případě je vidět, že 

byly k dispozici 2 licence na ERDAS APOLLO Essential SDI s koncem platnosti 

10. 5. 2011. Zde nalezneme nejdůležitější položku Licenses in Use, kde je možné 

si zkontrolovat, zda je správně nainstalována licenci na požadovaný produkt. 
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Obr. 23 Net License Admin Tool - přehled licencí 

 

5 KONFIGURACE ERDAS APOLLO ESSENTIALS – SDI 

5.1 ERDAS APOLLO Data Manager 

Data Manager (obr. 24) je uživatelský nástroj pro správu prostorových dat 

uložených na serveru a je složen z několika uživatelských panelů: 

 Menu bar, který nabízí základní možnosti nastavení Data Manageru jako 

jsou vytvoření připojeni k serveru, uložení nastavení, základní práci 

s katalogem (optimalizaci katalogu, přidání dat …), práci s vlastním oknem 

Data Manageru, jeho zobrazením a samozřejmě také nápovědu a 

vyhledávání v nápovědě. 

 Tool Bar obsahuje nejpoužívanější nástroje, jako jsou uložení, kopírování, 

vložení a vytvoření připojení k serveru 
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 Explorer panel, založený na stromovém výpisu k aktuálně připojeným 

serverů a ke každému serveru zobrazuje složky založené podle druhu dat 

na rastrové a vektorové. V každé složce se poté již nalézají samotná data. 

V tomto panelu lze také připojovat, odpojovat a mazat dostupné servery a 

také vytvářet další připojení na nové servery.  

 Datasets panel zobrazuje některé podrobnosti jako jsou vrstvy, a informace 

o datech vybraných v Explorer panelu 

 Properties panel popisuje vlastnosti dat ve spuštěných službách (jméno, 

název, popis, klíčová slova, spuštění WMS, WCS nebo WFS, velikost, 

souřadný systém, souřadnice dat), náhled a metadata o prostorových 

datech 

 Services Editor panel obsahuje veškerá nastavení pro WMS, WFS a WCS, 

tento nástroj je popsán v Kap. 5.4. 

 

Obr. 24 Data Manager  - popis 
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5.1.1 Připojení Data Manageru k serveru 

 

Obr. 25 Nové připojení k serveru - výběr typu serveru 

Po spuštění Data Manageru lze na záložce System v Menu Baru nalézt 

položku Create Server Connection… (Obr. 25) a po jeho spuštění se objeví 

průvodce připojením, kde se nejdříve vybere typ serveru APOLLO Pro Server 

nebo v tomto případe APOLLO SDI Server, v následujícím kroku průvodce 

požaduje přihlašovací údaje k serveru (Obr. 26): 

 Host: zde je nutné zadat ip adresu serveru (v tomto případě jde o lokální 

instalaci a tak je zadáno localhost) 

 Port: port, na kterém běží aplikační server (v případě standardní instalace 

se jedná o port 80) 

 User: implicitní přihlašovací jméno je admin 

 Password: pro uživatele admin je heslo apollo123 

Následně kliknutím na Finish je připojení dokončeno. Pokud jsou všechny 

údaje pro připojení zadané správně, tak se v Explorer panelu objeví nové připojení 

k serveru s výpisem všech spuštěných služeb. 
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Obr. 26 Nové připojení k serveru - přihlašovací údaje k serveru 

Odhlášení od serveru probíhá tak, že na požadovaný server v Explorer 

panelu se klikne pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky se vybere 

Logout (Obr. 27). 

 

Obr. 27 Odhlášení od serveru 
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Při každém spuštění Data Manageru je nutné opětovné připojení 

k vybranému serveru. To probíhá opět V Explorer panelu pravým kliknutím 

myši na požadovaný server a výběrem položky Login… z kontextové nabídky, 

poté se objeví přihlašovací pole (Obr. 28), kde se zadávají výše uvedené 

přihlašovací údaje. 

 

Obr. 28 Přihlašování k serveru 

 

5.2 Vytvoření WMS služby 

Po kliknutí pravým tlačítkem myši kdekoliv v Explorer panelu a výběrem na 

Create Service se objeví průvodce (Obr. 29) nastavením služby pro vektorová 

nebo rastrová data. Pro vytvoření  WMS služby se nastaví položka Service type 

na Raster data, další položkou je způsob uložení dat (Data source type) na: 

 File 

 Database 

 Advanced 
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Obr. 29 Tvorba WMS služby - výběr služby 

V dalším kroku se průvodce zeptá na formát rastrových dat (obr. 30)t: 

 Single 

 List 

 Mosaic 

 

Obr. 30 Tvorba WMS služby - formát dat 
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Dalším krokem je samotný výběr dat (Obr. 31) a zde jsou dvě možnosti výběru 

dat: 

a) Data se již nacházejí na serveru a pomocí tlačítka Browse… se vyberou 

požadovaná data 

b) V druhém případě jsou data uložena mimo server (např. na vzdáleném 

počítači nebo na přenosném médiu) a musí být z tohoto lokálního úložiště 

nahrána na server 

  

Obr. 31 Tvorba WMS služby - výběr dat a určení souřadnicového systému 

 

V tomto kroku je zároveň nutné vybrat souřadnicový systém, ve kterém se 

data nachází. Na řádku Raster SRS je možné vypsat kód souřadnicového 

systému nebo je možný výběr v novém okně kliknutím na tlačítko Select…(Obr. 

32) a pro lehčí výběr se do horního řádku zadá řádku název daného systému 

(WGS 84, S-JTSK …), kde již po několika málo písmenech vyběhne zúžený výpis, 

kde se vybere již konkrétní hledaný systém. V dolním poli tohoto okna se nalézají 

další specifikace systému. 
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Obr. 32 Tvorba WMS služby - výběr souřadnicového systému 

 

Jako poslední krok je doplnění jména, názvu, popisu a klíčových slov 

k nově vytvořené službě (Obr. 33). Dokončení tvorby WMS služby je zakončeno 

kliknutím na tlačítko Finish a nyní již proběhne automatické zpracování dat, 

registrace do katalogu a vytvoření URL adresy pro připojení k těmto datům pomocí 

WMS standardu. 



Tomáš Běhal: WMS a WFS v prostředí ERDAS APOLLO Server 

2011  28 

 

Obr. 33 Popis nově vytvořené WMS služby 

Po dokončení tohoto průvodce je WMS služba již plně funkční, ale je možná 

její další doplňková konfigurace popsaná v Kap. 5.4. 

5.3 Vytvoření WFS služby 

Vytvoření WFS služby se provádí obdobně jako WMS, kde kliknutím pravým 

tlačítkem myši kdekoliv v Explorer baru vybereme Create Service a objeví se 

průvodce tvorbou služby. V poli Service Type se vybere Vector data a v poli Data 

source type se vybere zdroj vektorových dat: 

 File 

 Database 

 Advanced 

Protože jako vektorová data k této práci byla data ve formátu shapefile, tak je 

vybrána první možnost, File. Po kliknutí na tlačítko Next je zapotřebí vybrat v poli 

Service Type typ dat: 
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 Shape Service – data pro službu WFS jsou tvořena formátem shapefile 

 GML Service – data pro službu jsou uložena uvnitř GML soubor Kap. 3.3 

 Read-only GML Service – data pro službu jsou uložena uvnitř Read-Only 

GML souboru 

 FME Service – data pro službu jsou uložena v souboru DGN V7 nebo V8 

DGN 

V dalším kroku se zadává umístění dat, která: 

 se nacházejí přímo na serveru Data Located on the Server 

 nebo data, která jsou uložena na vzdáleném počítači a budou odeslána na 

server (Data to upload to the Server) 

V obou případech se výběr dat provádí přes tlačítko Browse. V poli Shape File 

SRS se zadává souřadnicový systém viz. Kap. 5.2. 

Po kliknutí na Next se průvodce dotazuje na vymezení informací o službě: 

 Name: jméno služby, která bude zobrazováno při připojení 

 Title: název služby 

 Abstract: základní popis dat 

 Keywords: klíčová slova 

Nyní již jen stačí přejít na další okno, kde jsou doplňkové informace jako je 

verze WFS, indexování dat a registrace do katalogu a vytvoření služby. Zde již 

stačí potvrdit tlačítkem Finish pro dokončení. Nyní proběhne vytvoření a indexace 

služby do katalogu. 

 

5.4 Doplňující konfigurace WMS a WFS služby 

Předchozí vytvoření WMS a WFS služby zahrnuje nejdůležitější parametry pro 

správné fungování těchto služeb. Další možnosti konfigurace je možné nalézt v 

Data Manageru a to na panelu Services Editor, kde se nalézá celkem 6 záložek: 
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 Service Info 

 Data Source 

 Styling Info 

 Security Parameters 

 Miscellaneous 

 Resources 

 

5.4.1 Service Info 

V této záložce (Obr. 34) je možné upravovat především informace týkající 

se názvu a popisu služby. Zároveň se po vytvoření WMS nebo WFS služby (Kap. 

5.2 a 5.3) nachází v pravé dolní části této záložky položka Service URL, což je 

adresa pro připojení k službě. Služba je ihned dostupná po dokončení hlavní 

konfigurace.  

Pole Dostupné pro 

služby 

Popis 

Title rastr, vektor Název služby 

Abstract rastr, vektor Popis služby 

Contact Information rastr, vektor Kontaktní informace o poskytovateli 

služby (včetně názvu společnosti, 

adresy …) 

Service Metadata rastr, vektor Sada metadat pro identifikaci služeb 

a o poskytovateli služeb 

Published SRS rastr Použitý souřadnicový systém 
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Service rastr, vektor Typ poskytované služby 

Keywords rastr, vektor Seznam klíčových slov  

Service Metadata URL rastr, vektor Umístění XML souboru obsahující 

identifikaci služby 

Metadata URL rastr, vektor URL šablony pro přístup k ISO 

metadatů souboru 

Coverage Info vektor Další informace o připojení 

Provider Class rastr, vektor Typ služeb, jako ProxyProvider, 

IndexProvider, nebo 

MultiSimpleProvider. 

Service URL rastr, vektor URL služby 

Tab. 2 Data Manager - Service Info 
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Obr. 34 Konfigurace služeb - Service Info 

5.4.2 Data Source 

V další části konfigurace (Obr. 35) se nastavuje především umístění 

prostorových dat na disku, souřadnicový systém, kódování … 

 

Položka Dostupné 

pro služby 

Popis 

Path rastr, vektor Umístění dat na disku 

MULTIPATH vektor Určuje cestu k adresaři, který 

obsahuje data (shapefile) 
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Allow Search rastr Povolit hledání 

SRS rastr, vektor Souřadnicový systém 

Character Set vektor Kódování databázových souborů (utf-

8…) 

Mode vektor Geometrický režim 

HEG Patch rastr, vektor Cesta ke knihovně HEG 

Cache Threshold rastr Upřesňuje metadata pro zlepšení 

výkonu při zobrazení 

Large Output Trigger rastr Upravuje šířku a výšku výstupního 

obrazu v axelech. Implicitně je zadaná 

hodnota 2500 

Mapping File vektor Cesta k úložišti dat  

Types Schema vektor Schéma GML aplikace 

Tab. 3 Konfigurace služeb - Data Source 
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Obr. 35 Konfigurace služeb - Data Source 

 

5.4.3 Styling Info 

V Tab. 4 se nastavují především výstupní formáty, jejich kvalita, barva 

pozadí … (Obr. 36) 

Položka Dostupné 

pro služby 

Popis 

Preferred Format rastr Upřednostňovaný výstupní formát 

poskytovatele 

Hiden Info Formats rastr, vektor Seznam interních formátů 

(GetFeatureInfo) 
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Hiden Map Formats rastr, vektor Seznam interních formátů (GetMap) 

Legend URL rastr, vektor URL adresa šablony pro legendu 

Quality rastr Kvalita výstupu obrázků 

Data Statistics rastr Maximální počet externích procesů, 

které mohou být uloženy do paměti 

Concatenation Threshold rastr Určuje maximální počet spojení 

WCS Projection Quality rastr Nastavení WCS kvality (od 0 do 100) 

WMS Projection Quality rastr Nastavení WMS kvality (od 0 do 100) 

Background Color rastr Jednotná barva pozadí 

Tab. 4 Konfigurace služeb -  Styling Info 
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Obr. 36 Konfigurace služeb - Styling Info 

 

5.4.4 Security Parameters 

Security Parameters (Obr. 37) obsahuje možnosti, jak zabezpečit přistup 

k datům nebo vložení Copyrightu (Tab. 5). 

Položka Dostupné 

pro služby 

Popis 

Copyright rastr, vektor Vloží text Copyrightu do obrazu 

Security rastr, vektor Přihlašování ke službě (“name 

password”) 
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Security Resoilver rastr, vektor Cesta k XML souboru definující 

zabezpečení 

Security Filter rastr, vekotr Cesta k XML souboru filtrující přístup 

k službě 

Initialize With Security rastr, vektor Spušténí služby se zabezpečením 

Disabled Interfaces vektor Zákaz rozhraní služeb WMS, WCS a 

WFS 

Tab. 5 Konfigurace služeb - Security Parameters 
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Obr. 37 Konfigurace služeb - Security Parameters 

5.4.5 Miscellaneous 

Záložka Miscellaneous (Obr. 38), kde jednotlivé body konfigurace jsou v Tab. 6 

obsahuje ostatní možnosti nastavení jako cesty k XML souborům, povolení 

vyhledávání … 

Položka Dostupné 

pro služby  

Popis 

Name rastr, vektor Jméno (identifikace služby) 

Other Metadata URL rastr, vektor Cesta k XML souboru obsahující 

metadata k datům 

Allow Standard SRS rastr, vektor Povolení standardních 
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souřadnicových systémů 

SRS Strict Behavior rastr, vektor Zákaz používání nepodporovaných 

souřadnicových systémů 

Disable transaction vektor Zákaz 

Hiden Capabilities rastr Skrytí capabilities 

Sort Layer rastr Třídění vrstev podle názvu 

Critical Authorization 

Exceptions 

rastr Povolení výjimek 

Decoder List URL rastr Cesta k souboru decoder.txt, který 

obsahuje seznam image dekodérů 

(<APOLLO_HOME>/config/ 

erdas-apollo/providers/coverage) 

METADATALISTURL rastr Cesta k souboru metadata.txt 

obsahující metadata parsek 

(APOLLO_HOME>/config/ 

erdas-apollo/providers/coverage) 

Allow Search rastr Povoluje vyhledávání 

Tab. 6 Konfigurace služeb – Miscellaneous 
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Obr. 38 Konfigurace služeb - Miscellaneous 

 

 

5.4.6 Resources 

Záložka (Obr. 39) Resources (zdroje) obsahuje nástroje pro správu dat jako 

je přidání dat, přidání složky s daty, editaci a obnovení seznamu zdrojů. 
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Obr. 39 Konfigurace služeb - Resources 

 

 

6 DATA, TENKÝ A TLUSTÝ KLIENT 

6.1 Použitá data 

Jako rastrová data byly použity letecké mozaikované snímky 

v souřadnicovém systému S-JTSK, která poskytla VŠB-TU Ostrava. Letecké 

snímky zobrazují oblast Karviné. 

Vektorová data byla ve formátu shapefile a bylo využito dat:  

 získaných v rámci ukázkových dat instalovaných jako součást ERDAS 

APOLLO. Tato data zobrazují okolí Atlanty (Spojené státy americké). 
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 poskytnutých VŠB-TU Ostrava. Jde o data části území 

Moravskoslezského kraje, zobrazujících vodní toky, vodní plochy a 

vrstevnice. 

Pro oba typy vektorových dat byly vytvořeny zvlášť dvě služby. 

6.2 Tenký klient 

Tenký klient je zpravidla webový prohlížeč s presentační vrstvou 

komunikující se serverem přes HTTP protokol a je schopen zpracovávat 

JavaScript. Na tenkém klientovi neprobíhají žádné výpočty, vlastní zpracování dat 

probíhá na serveru (generuje jak samotný obsah tvořený mapovým polem 

s rastrovými obrázky, tak i vytváření uživatelského rozhraní pro ovládací nástroje a 

formuláře) a až výsledek se odešle směrem ke klientovi.  

Výhodou tenkého klienta je minimální zátěž na straně klientského zařízení 

(minimální hardwarové požadavky) a při rychlém připojení k internetu umožňuje 

okamžitý přístup k datům. Mezi další výhody patří přenositelnost, kdy je možné mít 

tenkého klienta spuštěného na různých operačních systémech, protože dnes již 

každý operační systém obsahuje webový prohlížeč. 

Mezi hlavní nevýhody patří především nutnost vysokého výkonu na serveru a 

malé množství dostupných nástrojů oproti tlustým klientům viz Kap. 6.3. 

 

6.2.1 Popis ERDAS APOLLO web client 

ERDAS APOLLO tenkého klienta (Obr. 40) obsahuje již v základní instalaci. 

K přístupu k tomuto klientovu je nutné do webového prohlížeče vložit adresu 

http://localhost:80/apollo-client/ 

V levá časti tohoto klienta je možné pracovat s dostupnými vrstvami, na další 

záložce je možné přidávat vrstvy prostřednictvím WMS, WFS a WCS. Dokonce je 

možné data i nahrávat, editovat, filtrovat a vyhledávat. 

http://localhost/apollo-client/
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Obr. 40 ERDAS APOLO web client 

 

 

6.3 Tlustý klient 

Tlustý klient může být každý WWW klient rozšířený o Java applet nebo jím 

mohou být všechny desktop aplikace. Tlustý klient obsahuje presentační i 

aplikační vrstvu a připojuje se přímo k serveru. V současné době je nutné většinu 

tlustých klientů instalovat na klientskou stanici. 

Zde se projevuje nutnost mít výkonný hardware na klientském zařízení a 

obráceně s tím vyvstává menší náročnost ve využívání serveru. 

6.4 Výběr tlustého klienta 

Výběr byl zohledněn především dostupností klientů (dále aplikací), jejich 

praktickým využitím a také na základě jejich licence. 
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K testování funkčnosti vytvořených WMS a WFS služeb byly vybrány tyto 

aplikace: 

 Gaia 

 QGIS 

 OpenJUMP 

 uDig 

6.4.1 Gaia 

Je aplikace podporující WMS, WFS, WCS, WMTS a je dostupná na 

http://www.thecarbonproject.com/gaia.php 

Přes záložku Tools > Add Layer… se zobrazí okno se seznamem dostupných 

WMS a WFS služeb pro vytvoření nové vrstvy. Přidání nové WMS i WFS služby 

probíhá přes tlačítko + (Add Layer), kde se zadává (Obr. 42): 

 Name: jméno nové vrstvy 

 URL: url adresa služby 

 Version: verze WMS, WFS služby 

 Service Type: typ služby (WMS, WFS, WCS, WMTS) 

 Description: popis vrstvy 

 Authentication: zde se zadávají případné přihlašovací údaje ke službě 

 

Obr. 41 Gaia - výběr, přidání nové služby 

http://www.thecarbonproject.com/gaia.php
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Obr. 42 Gaia - přidání nové vrstvy 

Připojení WMS služby proběhlo bez sebemenšího problému, tak jako 

připojení WFS služby tvořené ukázkovými daty okolí Atlanty. Při připojení WFS 

vrstvy obsahující data poskytnutá VŠB-TU Ostrava zobrazila aplikace vrstvy, které 

obsahuje služba, ale po výběru konkrétní vrstvy se data nenačetla. 

 

6.4.2 QGIS 

Quantum GIS je Open Source aplikace, která je funkční na operačních 

systémech Linux, MS Windows i Mac OS X. Quantum GIS je volně dostupné na 

adrese http://www.qgis.org/.  

WMS služba se přidá v okně Přidat WMS vrstvu, nacházející se na záložce 

Vrstva. V tomto okně je potřeba kliknout na Nové a zde se zadá (Obr. 43) název 

vrstvy a URL adresa WMS služby, případně přihlašovací údaje (Obr. 44). Po 

potvrzení se v okně Přidat WMS vrstvu klikne na Připojit a daná služba se zobrazí 

v levé části Vrstvy. 

http://www.qgis.org/


Tomáš Běhal: WMS a WFS v prostředí ERDAS APOLLO Server 

2011  46 

  

Obr. 43 QGIS -přidání nové služby 

  

Obr. 44 QGIS -  vektorové vrstvy 

Přidání WFS služby je obdobné, připojení se nachází na záložce Zásuvné 

moduly > Přidat WFS vrstvu > Přidat WFS vrstvu. Opět se musí nejprve vložit 

nové WFS připojení a to kliknutím na nové a zadá se název vrstvy, URL adresa 

služby a přihlašovací údaje. Poté se klikne na Připojit a zobrazí se seznam 

vektorových vrstev ve WFS službě a z těchto se vybere požadovaná vrstva a 

odsouhlasí se kliknutím na OK. 
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 QGIS neměl sebemenší problém s připojením na WMS a WFS 

služby a se zobrazením vrstev, které obsahovaly. 

6.4.3 OpenJUMP 

OpenJump je open source aplikace založená na jazyce Java a z tohoto 

důvodu je možné jej využívat na různých operačních systémech (Ms Windows, 

Linux, Mac OS X) s nainstalovanou Javou. OpenJUMP podporuje WMS služby. 

OpenJUMP  je dostupný na adrese http://openjump.org/. 

Připojení k WMS službě se provede kliknutím na záložku File > Open, kde 

v levé části nabídky se nachází WMS Layer pro připojení k WMS, v pravé části 

okna je nutné zadat: 

 URL: což je adresa WMS služby  

 pod tímto pole se zadává verze WMS služby 

Po kliknutí na tlačítko Next se OpenJUMP připojí k požadovanému serveru a 

v levé části políčka se zobrazí seznam vrstev. Požadovaná vrstva(y) se přesune 

do pravé části okna a načtení vrstev se provede kliknutím na tlačítko Finish. 

Pro připojení k WFS službě je nutné do aplikace doinstalovat WFS PlugIn 

/WFS-T PlugIn, který je dostupný na http://www.openjump.org/plugins.html. Tímto 

pluginem je možné načíst vektorová data prostřednictvím WFS služby. Zároveň 

s tím je možné vektorové vrstvy editovat WFS-T standardem.  

Po instalaci se pluginu se v pravé horní části aplikace zobrazí ikona pro 

připojení k WFS. Po jejím kliknutí se vloží adresa WFS služby klikne na Connect, 

vybere se vrstva a odsouhlasí tlačítkem OK. Po načtení vrstvy je možné ji editovat 

a následně výsledek uložit jako rastr nebo ve formátu SVG. 

http://openjump.org/
http://www.openjump.org/plugins.html
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Obr. 45 OpenJUMP - připojovací údaje k WMS 

 

Obr. 46 OpenJUMP - výběr WMS vrstev 

 

Obr. 47 OpenJUMP - potvrzení souř. syst a formatu dat 
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Obr. 48 OpenJUMP - zobrazení WMS vrstvy 

 

Obr. 49 OpenJUMP - připojení k WFS 

 

Obr. 50 OpenJUMP - editace a uložení vektorové vrstvy 

OpenJUMP měl obdobný problém jako aplikace Gaia. WMS službu načetl a 

zobrazil bez problému obdobně jako WFS vrstvu s ukázkovými data okolí Atlanty. 



Tomáš Běhal: WMS a WFS v prostředí ERDAS APOLLO Server 

2011  50 

Problém nastal při připojení WFS vrstvy obsahující data poskytnutá VŠB-TU 

Ostrava. 

6.4.4 uDig  

uDig je open source desktopová aplikace, šířená pod licencí LGPL, která 

umožňuje připojení dat prostřednictvím WMS i WFS. U vektorových dat je možné 

používat i editace prostřednictvím standardu WFS-T. 

Aplikace je dostupná na http://udig.refractions.net/ 

Připojení dat prostřednictvím WMS a WFS probíhá výběrem záložky Layer > 

Add … a objeví se okno, kde je možné připojit data např. ze souboru z databáze 

nebo prostřednictvím WMS a WFS.  

Při pokusu zprovoznit WMS i WFS službu se objevila chybová hláška (An 

error occurred during page transition. This is most likely a programming error. 

Please report it.), která informuje, že došlo k chybě při přechodu na další stránku 

(Obr. 51). Při prvním pokusu o zprovoznění služeb byla použita verze 1.2.1. Pro 

zjištění zda se nejedná jen o chybu poslední verze byly vyzkoušeny i starší verze 

1.2.0, 1.1.1 a 1.1.0 kde se již tato chybová hláška neobjevovala, ale vyskytl se 

další problém. Po zadání URL adresy služby se načetly jednotlivé vrstvy, ale 

načtení samotných dat neproběhlo. Aplikace neustále načítala data, ale po 

několika desítkách minut musela být akce přerušena (Obr. 52). 

 

http://udig.refractions.net/
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Obr. 51 uDig - chybová hláška 

Připojení bylo zkoušeno na služby vytvořené na lokálním počítači 

prostřednictvím ERDAS APOLLO, tak i běžně dostupnými WMS službami ČUZK , 

České geologické služby nebo CENIA. 

 

Obr. 52 uDig - neustálé načítaní dat 

Funkčnost byla pro jistotu vyzkoušena na celkem třech počítačích s vypnutým 

firewallem. 

7 ZÁVĚR 

Instalace a zprovoznění ERDAS APOLLO Server vyžaduje znalosti týkající se 

především fungování databází, aplikačních serverů a tvorby webových aplikací. 

Při zprovozňování serveru nenastaly výrazné technické problémy, kterých se dá 

předejít prostudováním dodávaných originálních manuálů. 

Tvorba WMS a WFS služeb v základní konfiguraci probíhá velmi intuitivně, 

avšak je zdě opět zapotřebí znalostí fungování WMS a WFS standardů a 

komunikace klienta se serverem. 

U vybraných klientů byly zaznamenány především problémy týkajících se 

programových chyb klienta (Udig) a nemožnosti se připojit na jakoukoli službu 

(podrobněji popsáno v Kap. 6.4.4). Dalším problémem bylo připojení k WMS 
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službě obsahující vektorová data poskytnutá VŠB-TU Ostrava. Tuto službu 

nezobrazila aplikace Gaia a OpenJUMP. Naopak QGIS načetl a zobrazil vrstvu 

bez problému. 
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