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Anotácia 

Prvá časť predloţenej bakalárskej práce sa zaoberá teoretickým základom 

webdizajnu. Popisuje najmä pouţité technológie a aplikovanú metodiku. Druhá časť je 

venovaná globálnym navigačným satelitným systémom a ponúka krátky úvod do 

problematiky GNSS, základné informácie o referenčných staniciach a všeobecné teoretické 

východiská pre zobrazovanie polohy druţíc. Praktická časť sa týka vlastnej implementácie 

stránok, vysvetlenia princípov a motívov pouţitého dizajnu, popisu aplikovaného 

matematického aparátu pre zobrazenie polohy druţíc a objasňuje aj spôsob monitorovania 

dátových tokov referenčných staníc ako aj postup pouţitý pri tvorbe máp pokrytia.  

Kľúčové slová: webdizajn, PHP, GNSS, skyplot, monitoring, mapa pokrytia 

Annotation 

 First part of the posed thesis is dedicated to webdesign theoretical principles. It 

particularly describes used technologies and applied methodology. Second part pays 

attention to global navigation satellites systems and gives a brief introduction to GNSS, 

essential information about reference stations and basic theoretical characteristics for 

displaying satellites positions. Practical part deals with web site implementation, explains 

motives and principles of the used design, specifies the applied mathematical apparatus for 

satellite position plotting and gets across data streams monitoring as well as coverage maps 

creation process. 
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Zoznam použitých skratiek 

Slovenské skratky 

CZEPOS Česká sieť permanentných staníc pre určovanie polohy 

SKPOS Slovenská priestorová observačná sluţba vyuţitia signálov GNSS 

VESOG Výskumná a experimentálna sieť pre observácie GNSS 

Cudzojazyčné skratky 

CSS  Cascading Style Sheets 

DGNSS Differential Global Navigation Satellite System 

DGPS  Differential Global Positioning System 

EUREF Reference Frame Sub Commision for Europe 

GNSS  Global Navigation Satellite System 

HTML  HyperText Matkup Language 

HTTP  HyperText Transfer Protocol 

IA  Information Architecture 

IDE  Integrated development environment 

Ntrip  Networked Transport of RTCM via Internet Protocol 

PDF   Portable Document Format 

PHP  Hypertext preprocessor 

RTCM  The Radio Technical Commission for Maritime Services 

RTK  Real Time Kinematic 

SGML  Standard Generalized Markup Language 

SVG  Scalable Vector Graphics 

UTF-8  Unicode Transformation Format - 8-bit 

W3C  World Wide Web Consortium 

WGS-84 World Geodetic System 1984                         

WMV  Windows MediaVide 

XML  eXtensible Markup Language 
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Úvod 

Ţijeme v 21. storočí, v časoch dynamickej informačnej spoločnosti, vo veku, 

ktorému vládne fenomén internetu. Nachádzame sa teda v období vrcholiacej globalizácie 

a informačnej a komunikačnej revolúcie, s ktorou sa kaţdodenne stretávame či uţ doma, 

v škole alebo na pracovisku. Informácie patria medzi najţiadanejšie a najdôleţitejšie 

komodity súčasnosti a ich zdanlivo nekonečným zdrojom je práve internet.  

V prostredí internetu sú informácie publikované predovšetkým formou webových 

stránok. Moţnosti súčasného webdizajnu a technológií pre vytváranie stránok sú takmer 

neobmedzené a otvorili mnoho dverí pre online publikovanie dát a informácií, geodát 

a geoinformácií nevynímajúc. Táto skutočnosť sa prejavuje najmä tým, ţe obsah stránok 

uţ nie je tvorený výlučne samotnými informáciami, ale sú na ne naviazané ďalšie, 

doplnkové či sekundárne údaje. K nim veľmi často patrí geografická lokalizácia miesta, ku 

ktorému je informácia vztiahnutá, vyjadrená formou mapy, súradnicami alebo iným 

spôsobom. 

Geografickú pozíciu miesta záujmu je moţné určiť niekoľkými metódami. Jednou 

z najvyspelejších je určenie polohy s vyuţitím globálnych navigačných druţicových 

systémov (GNSS), poskytujúcich geografickú lokalizáciu kdekoľvek na svete. Údaje 

o polohe získané prostredníctvom týchto systémov je moţné ďalej spresňovať. V ideálnom 

prípade je poloha spresnená na základe korekcií, ktoré sú generované permanentnými 

referenčnými stanicami. GNSS systémy sú dnes uţ beţne masovo vyuţívané napríklad 

v automobilovej doprave, pri meračských prácach a aj spomínané doplnenie informácií 

o geografickú zloţku je často zaloţené práve na dátach získaných z navigačných systémov. 

Táto bakalárska práca sa zaoberá oboma vyššie popísanými skutočnosťami, nakoľko 

jej témou je: „Vybudovanie webových stránok Inštitútu geoinformatiky s informáciami 

o referenčných staniciach VŠB-TUO (VBSO a LYSH)“. Jedná sa teda o fúziu, o spojenie, 

ktoré za pomoci beţne dostupných webových technológií ponúkne uţívateľom vybrané 

informácie zo sveta permanentných GNSS referenčných staníc vhodne doplnené o údaje 

týkajúce sa ich geografickej lokalizácie, no a v neposlednom rade pôjde aj o publikovanie 

svojím spôsobom neštandardných  geodát v prostredí webu.     
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1 Cieľ práce 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť dynamické webové stránky, ktoré 

bližšie priblížia permanentné GNSS referenčné stanice spravované Vysokou školou 

báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Jedná sa teda o stanice Vysoká škola 

báňská s označením VSBO a Lysá hora s označením LYSH. Stránky mali obsahovať: 

 Základné technické informácie o referenčných staniciach (technický popis 

prístrojov, mapy bezprostredného okolia, elevačné masky a fotodokumentáciu). 

 Informácie o aktuálnom stave s výpisom z monitoringu referenčných staníc a mini 

poskytovaných sluţieb. 

 Mapy pokrytia sluţbami DGPS a RTK. 

 Stránky by tieţ mali pripraviť priestor pre prezentáciu či integráciu výsledkov 

iných príbuzných projektov (napríklad vizualizácia výsledkov skenovania Ntrip 

Castru). 

 Zobrazenie aktuálnej polohy a zdravotného stavu druţíc rôznych navigačných 

systémov nad danými referenčnými stanicami. 
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2 Analýza súčasného stavu 

2.1 Webdizajn 

Trendy a moţnosti webdizajnu sa z roka na rok menia. Tieto zmeny sú podmienené 

najmä rýchlym vývojom webových technológií a zasahujú jednak metodiku tvorby stránok 

ako aj ich samotný dizajn a funkcionalitu. Existuje mnoho metodík, postupov či procesov, 

ktorých výsledkom sú stránky spĺňajúce poţiadavky uţívateľa. Jednotlivé postupy sa 

odlišujú hlavne v prístupe, počte krokov alebo pouţitých technikách a metódach. Podobnú 

situáciu môţeme pozorovať aj v oblasti dizajnu. Medzi dnes beţne pouţívané patria 

trojstĺpcový, F či Z layout, ktoré sú dopĺňané stále populárnejším jednostránkovým 

a magazínovým layoutom. K trendom dneška patria zvlášť minimalistický a retro dizajn, 

pouţívanie tzv. úvodných blokov, rozmerných obrázkov a najmä masívny nástup webovej 

typografie. Smery webdizajnu, ktoré boli dominantné v roku 2010, sú zhrnuté napr. tu: 

http://webdesignledger.com/tips/web-design-trends-for-2010. Odhadom trendov roku 2011 

sa zaoberá napr. http://webdesignledger.com/tips/web-design-trends-in-2011.    

 Z uvedeného vyplýva, ţe súčasný webdizajn ponúka radu moţností či uţ z hľadiska 

metodiky tvorby stránok, pouţiteľných technológií, grafického spracovania alebo 

aplikovaného rozvrhnutia. Úlohou dizajnéra je teda zladiť všetky prvky webu tak, aby 

vyhovovali danému účelu a celkovo pôsobili harmonicky a vyváţene.  

Obr. 1 Ukážka F-layoutu (vľavo) [1] a Z-layoutu (vpravo) [2] 

http://webdesignledger.com/tips/web-design-trends-for-2010
http://webdesignledger.com/tips/web-design-trends-in-2011
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2.2 Monitoring referenčných staníc 

Všeobecný popis ako aj informácie týkajúce sa aktuálneho stavu a monitoringu 

permanentných referenčných staníc ponúkajú najmä správcovia jednotlivých staníc, resp. 

správca siete, do ktorej je stanica zaradená. K takýmto sieťam patrí napríklad slovenská 

sieť SKPOS, CZEPOS na území Českej republiky alebo medzinárodná európska sieť 

EUREF. Práve EUREF je moţné povaţovať za akýsi vzor čo sa týka poskytovania údajov 

z monitoringu staníc, nakoľko ponúka širokú škálu informácií od integrity signálov cez 

časové rady aţ po troposferické modely. Zoznam všetkých staníc siete EUREF 

s moţnosťou náhľadu vyššie uvedených parametrov pre jednotlivé stanice sa nachádza tu: 

http://www.epncb.oma.be/_trackingnetwork/stationlist.php. 

2.3 Zobrazenie polohy družíc 

Grafické znázornenie polohy resp. geometrického usporiadania druţíc je moţné 

realizovať viacerými spôsobmi. Rozlišujeme medzi zobrazením relatívnej polohy 

vzhľadom k miestu pozorovateľa a zobrazením absolútnej polohy vztiahnutej k danému 

súradnicovému systému. Ďalším dôleţitým kritériom je dimenzionalita zobrazenia, teda či 

sa jedná o rovinné alebo priestorové zobrazenie. Z rovinných je najčastejšie vyuţívané 

zobrazenie relatívnej polohy formou polárneho diagramu (tzv. skyplotu), no časté je aj 

zobrazenie absolútnej polohy druţíc nad podkladovou mapou. Ukáţky sú dostupné napr. 

na adrese http://freegeographytools.com/2007/determining-local-gps-satellite-geometry-

effects-on-position-accuracy. Druhý menovaný spôsob je veľmi často postavený nad voľne 

dostupnými web mapovými sluţbami, príkladom je http://www.n2yo.com/. Zobrazenie 

polohy druţíc v trojrozmernom priestore je väčšinou zaloţené na spolupráci s aplikáciou 

virtuálnej reprezentácie Zeme. Podrobnejšie je daná problematika diskutovaná na 

stránkach http://www.gearthblog.com/blog/archives/2006/12/interesting_satellit.html alebo 

http://freegeographytools.com/2007/gps-satellite-display-in-google-earth. 

Kľúčovým aspektom pri voľbe spôsobu zobrazenia polohy druţíc je najmä 

poţiadavka klienta resp. uţívateľov na presnosť, rýchlosť a aktuálnosť zobrazenia a 

samozrejme aj dostupnosť potrebných dát a technológií. 

http://www.epncb.oma.be/_trackingnetwork/stationlist.php
http://freegeographytools.com/2007/determining-local-gps-satellite-geometry-effects-on-position-accuracy
http://freegeographytools.com/2007/determining-local-gps-satellite-geometry-effects-on-position-accuracy
http://www.n2yo.com/
http://www.gearthblog.com/blog/archives/2006/12/interesting_satellit.html
http://freegeographytools.com/2007/gps-satellite-display-in-google-earth
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2.4 Mapy pokrytia službami DGPS a RTK 

Podobne ako informácie týkajúce sa monitoringu referenčných staníc, aj mapy 

pokrytia sluţbami, ktoré tieto stanice zaisťujú, ponúkajú predovšetkým ich správcovia. 

V tomto prípade rozlišujeme medzi mapami, ktoré zohľadňujú podmienky šírenia korekcií 

v plnej miere a mapami, ktoré pokryté územie znázorňujú zjednodušene, resp. zohľadňujú 

len prírodné pomery. Prevaţná väčšina máp voľne dostupných na internete spadá do druhej 

kategórie, viď. napr. http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=CurrentCoverage. Na 

týchto mapách je pokrytie znázornené kruhom resp. polygónom so stredom v danej stanici 

a nezohľadňuje kľúčový faktor ovplyvňujúci šírenie korekcií. Týmto faktorom je 

dostupnosť signálov mobilných operátorov, nakoľko sú korekcie šírené hlavne 

prostredníctvom dátových sluţieb poskytovaných operátormi. Pre kompletné územie 

Českej republiky nie sú podobné mapy v prostredí internetu voľne dostupné. Jedinou 

príbuznou mapou, ktorá však pokrýva len časť Českej republiky, je mapa dostupná na 

adrese http://www.lavdis.cz/index.php?pg=329&ln=cz.  

3 Proces budovania webových stránok 

Problematika tvorby webových stránok je omnoho zloţitejšia a komplexnejšia, neţ 

by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Alexander [3] uvádza, ţe metodiky budovania 

webových stránok väčšinou vychádzajú z postupov určených pre tvorbu softwaru, ktoré sú 

vhodným spôsobom modifikované pre účely webdizajnu. Proces vývoja a dizajnu stránok 

spravidla pozostáva zo 4 - 8 vzájomne previazaných krokov, pričom všeobecnou 

tendenciou je tento počet minimalizovať. Podľa Bowlbyovej [4] by jeden z moţných 

postupov mohol vyzerať napríklad nasledovne: 

1. Analýza projektu 

2. Plánovanie 

3. Dizajn 

4. Vývoj 

5. Testovanie a nasadenie 

6. Údrţba 

http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=CurrentCoverage
http://www.lavdis.cz/index.php?pg=329&ln=cz
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Nevyhnutnou súčasťou kaţdej fázy procesu je spätná väzba od klienta. Pre celkový 

úspech projektu je veľmi dôleţité, aby mal klient pocit angaţovanosti, priestor pre 

vyjadrenie svojich názorov a pripomienok a bol aktívnou súčasťou celého procesu. [5] 

3.1 Analýza projektu 

Prvým a zároveň kľúčovým krokom pri budovaní úspešného webu je získavanie 

informácií resp. analýza projektu. Práve v tomto kroku je projekt presne špecifikovaný na 

základe poţiadaviek klienta. Poţiadavky sú beţne získavané formou tzv. „cieleného 

brainstormingu“ (Jones, [6]) , pričom Bowlbyová [4] odporúča zamerať sa najmä na 

nasledujúce aspekty: 

 Aký je účel stránok ? Čo klient od stránky očakáva ? Je zámerom klienta 

sprostredkovanie informácií, prezentácia produktov alebo priamo predaj výrobkov 

či sluţieb ? 

 Aká je užívateľská základňa ? Komu bude stránka určená ? Čo budú od stránky 

očakávať uţívatelia ? V tomto bode je potrebné zváţiť najmä vek, vzdelanie, 

geografickú lokalizáciu alebo záujmy či znalosť technológie potenciálnych 

uţívateľov. 

 Čo bude obsahom stránok ? Aký druh informácií budú uţívatelia hľadať ?  

3.2 Plánovanie 

Plánovanie je dôleţitou súčasťou kaţdého projektu – nie je brzdou kreatívneho 

procesu, práve naopak, definuje ho. Skutočne dobrá plánovacia etapa dokonca nevyţaduje 

mnoho času alebo energie, no jej dôsledky silne zasahujú celý projekt. Pozorný prístup 

k plánovaniu podnecuje kreativitu a ušetrí mnoţstvo času vo fáze návrhu – často platí 

skutočnosť, ţe 1 hodina plánovania dokáţe ušetriť aţ 10 hodín dizajnu. [6] 

V tejto etape je potrebné správne zvoliť technológie, pomocou ktorých bude projekt 

implementovaný a tieţ navrhnúť časový harmonogram prác. Hlavnou úlohou je však 

navrhnutie a modelovanie informačnej architektúry. [4] 

Plánovanie samozrejme vychádza z informácií získaných v predchádzajúcej etape, 

ktoré sú následne vhodným spôsobom transformované do podoby informačnej 
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architektúry. „Informačnou architektúrou stránok je myslená najmä štruktúra stránok a 

hierarchia navigácie, nezahŕňa teda grafiku, text ani ďalšie „kozmetické“ prvky“ 

(Wemmerová, [7]).  

IA musí byť konštruovaná predovšetkým s ohľadom na cieľových uţívateľov a 

samotný cieľ stránky. Alfou a omegou pri budovaní IA je konzistencia. Uţívateľ od 

stránok jednoducho očakáva konzistenciu, najmä čo sa týka navigácie a organizácie obsahu 

na jednotlivých stránkach. Nekonzistencia pôsobí na uţívateľa mätúcim dojmom a často 

krát ho núti k opusteniu stránky. [8] 

IA je moţné modelovať niekoľkými metódami a technikami, medzi ktoré patria 

napríklad triedenie kartičiek, inventarizácia obsahu, sketchboarding alebo diagram mapy 

stránok. 

3.2.1 Diagram mapy stránok  

Chapmanová [8] uvádza, ţe diagram mapy stránok je rýchly a jednoduchý spôsob 

ako vizuálne znázorniť vzájomné vzťahy medzi jednotlivými stránkami a ich obsahom. 

Wemmerová [7] dodáva, ţe sitemapa navyše indikuje miesta, v ktorých je stránka 

z obsahového hľadiska príliš plytká alebo naopak hlboká. 

3.3 Dizajn  

Na počiatku tejto fázy procesu je uţ z predchádzajúcich etáp presne známy cieľ, 

obsah a architektúru stránok, ako aj všetky ďalšie prvky, ktoré musia byť na stránkach 

umiestnené. Návrh vzhľadu postavený na týchto znalostiach, poznatkoch z oblasti dizajnu 

(proporcionalita, vyváţenosť, typografia, farby, ...) a s orientáciou na cieľových uţívateľov 

vyústi v dizajn odpovedajúci zámeru projektu. [9] 

3.3.1 Rozvrhnutie stránok – F-layout  

F-layout stavia na rade štúdií týkajúcich sa sledovania očného pohybu (eyetracking), 

ktoré ukazujú, ţe uţívatelia čítajú resp. skenujú obsah stránok podľa vzoru písmena F – 

zhora dole a zľava doprava. Toto rozvrhnutie aplikuje nasledovnú vizuálnu hierarchiu: 

 Logo a navigácia upútajú uţívateľa najskôr a najviac.  
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 V obsahu zaujmú obrázky. 

 Nasledujú nadpisy. 

 Uţívateľ text len voľne skenuje, nečíta ho pozorne.  

Preto sú najdôleţitejšie prvky stránok, ktorými sú logo a navigácia, často 

umiestňované v ich hornej časti. F-layout na uţívateľa pôsobí pohodlným dojmom, pretoţe 

ľudia sú celý ţivot zvyknutí čítať zhora dole, zľava doprava, takţe tento typ rozvrhnutia im 

umoţňuje čítať stránku prirodzeným spôsobom. [1] 

3.3.2 Wireframe 

Wireframe (drôtený model) je jednoduchá líniová kresba znázorňujúca rozmiestnenie 

jednotlivých elementov stránky. Dokáţe dizajnérovi ušetriť mnoţstvo času, pretoţe 

editácia líniovej schémy na začiatku celého procesu je ďaleko jednoduchšia ako neskoršia 

editácia komplexného dizajnu. [10] 

Sila wireframov spočíva najmä v ich jednoduchosti – nezaťaţujú klienta farbami, 

typom písma či prvkami dizajnu, ale sústreďujú sa len na rozvrhnutie všetkých dôleţitých 

elementov stránky (logo, navigácia, obsah, ...), ktoré sú znázornené jednoduchým tvarom s 

popisom. [10] 

3.3.3 Prototyp 

Prototyp je funkčný model budovanej stránky, ktorý simuluje jej záverečný vzhľad 

a fungovanie. Jedná sa o rozšírenie statického wireframu do farebnej alebo čiernobielej 

podoby, ktorá sa eventuálne stane finálnym dizajnom. Interaktívna povaha prototypu 

ukazuje ako budú uţívatelia stránku ovládať, pracovať s jej obsahom a funkcionalitou. [11] 

 Prototyp prináša moţnosť testovania ešte pred etapou vývoja, čo znamená, ţe je 

moţné otestovať jednoduchosť pouţitia a zmysluplnosť toku poskytnutých informácií. 

Ponúka teda spôsob, akým sa uistiť, ţe stránka splní potreby cieľových uţívateľov. [11]  
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3.4 Vývoj 

Etapa vývoja je bodom, v ktorom sú vytvorené stránky ako také. V tejto fáze sa 

preberú všetky grafické prvky z prototypu a prostredníctvom nich sa vytvorí finálna, 

funkčná stránka, poprípade sa pokračuje priamo úpravami prototypu. [4] 

Prvým krokom je väčšinou vytvorenie hlavnej stránky (tzv. home resp. landing 

page), ktorá je akousi predlohou pre stránky ostatné, nakoľko obsahuje hlavnú navigačnú 

štruktúru. Následne sa pristúpi k naplneniu stránok obsahom a k implementácii všetkých 

aplikačných či špecifických súčastí webu definovaných vo fáze analýzy projektu. [4] 

Čo sa technickej stránky týka, úspešný web vyţaduj dobré porozumenie front-endu 

(časť webu viditeľná uţívateľmi) webového vývoja. To zahŕňa produkciu valídneho 

HTML a CSS kódu, ktorý odpovedá súčasným štandardom a maximalizuje funkcionalitu 

a prístupnosť (čitateľnosť, zrozumiteľnosť, ovládanie, ...) pre čo najširšie spektrum 

uţívateľov. [4] 

3.5 Testovanie a nasadenie 

Etapa testovania zohráva v celom procese významnú úlohu. Pred samotným 

nasadením stránok je potrebné skontrolovať hlavne: 

1. Obsah – vhodnosť, zmysluplnosť, preklepy, gramatiku. 

2. Odkazy – kontrola funkčnosti všetkých odkazov. 

3. Funkcionalita – spĺňa stránka všetky poţiadavky definované v etape analýzy ?  

4. Kontrola so štandardmi – validácia HTML a CSS kódu. 

5. Kompatibilita – testovanie stránok v rôznych prehliadačoch, operačných 

systémoch, pri rôznych rozlíšeniach. 

6. Zabezpečenie – kontrola zraniteľnosti stránok.  

7. ... 

Pri testovaní musí byť zachovaná hranica medzi perfekcionizmom a reálnou 

kvalitou, ktorá musí byť dosiahnutá. Prípadné odhalené nedostatky je potrebné riešiť podľa 

ich priority, teda v prvom rade sa zamerať na kritické problémy. [9] 
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 Po úspešných testoch sú stránky pripravené na nasadenie. Po zabezpečí hostingu 

a zaregistrovaní domény tak všetky potrebné súbory môţu byť presunuté na cieľový server 

a posledný krát preventívne skontrolované. [4] 

3.6 Údržba  

Internetové stránky potrebujú častú aktualizáciu, aby ponúkali stále čerstvé 

informácie. Popri beţnej prevádzke stránky je riešená technická údrţba, aktualizácia 

obsahu, reklama, analýza návštevnosti, atď.. [3] 

4 Globálny navigačný družicový systém 

 Kaplan a Hegarty [12] uvádzajú, ţe globálny navigačný druţicový systém (GNSS) 

je definovaný ako celosvetová mnoţina druţicových navigačných systémov. Groves [13] 

definuje GNSS ako spoločný názov pre tie navigačné systémy, ktoré uţívateľovi poskytujú 

trojrozmerné určenie polohy na základe pasívneho merania k druţiciam za vyuţitia 

rádiových vĺn. Vo všeobecnosti je štruktúra týchto systémov tvorená nasledujúcimi 

segmentmi: 

1. Kozmický segment – tvorený druţicami. 

2. Riadiaci segment – tvorený riadiacimi a monitorovacími stanicami. 

3. Uţívateľský segment – tvorený uţívateľmi a prístrojmi. 

4.1 Referenčná stanica 

Referenčná stanica (označovaná ako báza/base), patrí medzi prvky uţívateľského 

segmentu a skladá sa z antény a GNSS prijímača, umiestnených na bode o známych 

geocentrických súradniciach. Zbiera dáta pre určenie diferenčných korekcií. Referenčná 

stanica musí dáta zbierať v rovnakom čase, v ktorom prebieha i zber dát mobilným 

prijímačom (označovaný ako rover). Môţe byť ako permanentná, tak dočasná. 

Permanentná spravidla zbiera dáta pre viacero uţívateľov, zatiaľ čo dočasná slúţi len pre 

potreby jedného merania. [14] 

K základným parametrom referenčnej stanice patria najmä: 
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 Označenie a presná poloha. 

 Typ antény (sledovanie signálov, podporované navigačné systémy). 

 Typ prijímača (produkované dáta). 

 Poskytované sluţby. 

4.1.1 Princíp určenia a šírenia korekcií 

GNSS referenčná stanica je v najjednoduchšej konfigurácii tvorená GNSS 

prijímačom umiestneným na bode s presne známou polohou. Keďţe tento prijímač pozná 

polohu druţíc v kozme v ktoromkoľvek časovom okamihu a aj svoju presnú polohu, 

dokáţe vypočítať teoretickú vzdialenosť a čas, ktorý signál potrebuje na prekonanie 

vzdialenosti druţica – prijímač. Porovnaním získaných  teoretických hodnôt s reálnym 

meraním získame rozdiely, ktoré reprezentujú chyby v prijatom signále. Korekcie 

odvodené z týchto rozdielov sú prenášané prostredníctvom protokolu RTCM SC-104. [15] 

RTCM SC-104 bol vytvorený The Radio Technical Commission for Marine Services 

Special Committee 104. Je určený pre prenášanie korekčných dát pre real-time DGNSS a 

RTK aplikácie. Jedná sa o otvorený Real-time transmission Protocol. K roku 

2007 obsahoval šesť verzií štandardov, ktoré boli všetky publikované pod hlavičkou 

RTCM SC-104. Z dôvodu efektivity prenosu dát je obsah súboru zapisovaný binárne. [16] 

 Sprístupnenie RTCM korekcií uţívateľom je cieľom prvkov systému Ntrip, ktorý sa 

skladá z Ntrip zdroja, serveru, castra a klienta. [15] 

 

Obr. 2 Princíp systému Ntrip [15] 



Dušan MAĎAR: Vybudování webových stránek Institutu geoinformatiky s informacemi 

o referenčních stanicích VŠB-TUO (VSBO a LYSH) 

2011       12 

 

4.1.2 Ntrip zdroj 

Ntrip zdroj zabezpečuje kontinuálny tok GNSS dát formou dátového streamu. Jeden 

zdroj reprezentuje GNSS dáta odkazujúce na konkrétny bod (base GNSS prístroj 

produkujúci dátový tok s korekciami). Parametre zdroja, ktoré sú uvedené v zdrojovej 

tabuľke (Source Table), špecifikujú pouţívaný formát, navigačný systém, orientačné 

súradnice bodu a ďalšie informácie. Kaţdý Ntrip zdroj potrebuje na Ntrip castry svoj 

unikátny mountpoint (pripájací bod). [15] 

4.1.3 Ntrip server 

Ntrip server slúţi na prenos GNSS dát zo zdroja do Ntrip castra. Pred prenosom dát 

do castra prostredníctvom TCP/IP pripojenia je zaslaná špecifikácia mountpointu. Heslo 

serveru a mountpoint musia byť definované administrátorom Ntrip castra a známe aj 

administrátorom spolupracujúcich serverov. V najjednoduchšom prevedení je Ntrip server 

počítačový program, ktorý posiela korekčné údaje daného zdroja (získané napr. zo 

sériového komunikačného portu GNSS prijímača) Ntrip castru, pričom môţe byť priamo 

jeho súčasťou. Protokol Ntrip môţe prenášať aj korekcie virtuálnej referenčnej stanice, 

ktorej poloha je odvodená z dát získaných niekoľkými susednými referenčnými stanicami. 

Táto stanica reprezentuje konkrétny Ntrip zdroj, ktorého dáta môţu byť prenášané Ntrip 

serverom. [15] 

4.1.4 Ntrip caster 

Ntrip cater je v podstate HTTP server podporujúci podmnoţinu HTTP poţiadaviek/ 

odpovedí nastavený na streamovanie nízkofrekvenčných dát (od 50 do 500 Bytov/s na 

stream). Caster na jednom porte načúva poţiadavkám Ntrip servera alebo Ntrip klienta. 

V závislosti od týchto poţiadaviek sa rozhoduje či má dáta prijímať alebo posielať. [15] 

4.1.5 Ntrip klient 

Ntrip klient prijíma dáta z castra na základe konkrétnej poţiadavky. Rešpektujúc 

formáty poţiadaviek je komunikácia medzi klientom a castrom plne kompatibilná s HTTP 

1.1, pričom Ntrip nepouţíva perzistentné (trvalé) pripojenie. [15] 
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4.2 Skyplot 

Skyplot zobrazuje polohu druţíc z perspektívy kolmého pohľadu na oblohou 

z miesta pozorovateľa. Stred sústredných kruţníc reprezentuje miesto pozorovania (zenit), 

kruţnica s najväčším polomerom reprezentuje 0° eleváciu (horizont). Ostatné kruţnice 

znázorňujú elevačné uhly rastúce o zvolený interval smerom k zenitu. Taktieţ je moţné 

jednoducho zakresliť elevačnú masku znázorňujúcu zakrytie oblohy. Azimut 0° je zároveň 

aj Severom, rastie v smere hodinových ručičiek. [1] 

 

4.3 Almanach 

Almanach obsahuje menej presné parametre obeţných dráh všetkých druţíc 

umiestnených v kozmickom segmente (v podobe keplerovských efemeríd) a údaje o stave 

týchto druţíc. To umoţňuje prijímaču, aby pri znalosti aktuálneho almanachu bol schopný 

začať vyhľadávať druţice aktuálne viditeľné v danej oblasti a mohol tak výrazne zníţiť 

dobu potrebnú pre naštartovanie prijímača a získanie signálu. Tieto pribliţné parametre 

obeţných dráh vyuţíva prijímač ďalej pre prednastavenie pribliţných polôh druţíc 

a Dopplerovho posunu nosných frekvencií kaţdej druţice zostavy. [17] 

Obr. 3 Ukážka skyplotu [1] 
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Almanachy je moţné bezplatne získať na webových stránkach prevádzkovateľov 

jednotlivých systémov alebo na stránkach http://www.celestrak.com/, kde sú dostupné 

nielen pre navigačné systémy. Almanachy sú ukladané v ASCII formátoch YUMA a SEM, 

ktoré sú obsahovo zhodné. Ďalej sa pouţíva aj formát TLE, ktorý na rozdiel od dvoch 

vyššie uvedených neobsahuje informácie týkajúce sa zdravotného stavu druţíc, no je 

dostupný pre všetky systémy.  

5 Použité technológie  

Pre tvorbu webových stránok a aplikácií je moţné vyuţiť pomerne široké spektrum 

technológií. Nasledujúci text bliţšie priblíţi tie, ktoré boli pouţité v tomto projekte.     

5.1 CSS  

„Kaskádové štýly (CSS) sú jednoduchým mechanizmom pre pridanie formátovania 

(napríklad fonty, farby, zarovnanie) webovým dokumentom“ (W3C, [18]). 

CSS je technológia určená pre vizuálne formátovanie dokumentov napísaných 

v značkovacích jazykoch. Primárne je navrhnuté tak, aby umoţnilo oddelenie obsahu 

dokumentu od jeho formátovania. Najčastejšie sa pouţíva pre formátovanie webových 

stránok, ale môţe byť aplikované v kombinácii s akýmkoľvek jazykom rodiny XML, 

vrátane napríklad SVG. [19] 

5.2 HTML 

Jazyk HTML je značkovací jazyk určený pre tvorbu webových stránok. Umoţňuje 

vytvárať dokumenty obsahujúce text, hypertextové odkazy, multimediálny obsah, 

formuláre, skripty a metainformácie prehliadateľné vo webovom prehliadači. [20] 

HTML patrí do širokej rodiny značkovacích jazykov SGML. Vznikol v roku 1990 vo 

Švajčiarsku a postupne sa vyvíjal v závislosti na najpouţívanejších prehliadačoch. [21] 

http://www.celestrak.com/
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5.3 JavaScript 

JavaScript je multiplatformový, objektovo orientovaný skriptovací jazyk, ktorého 

autorom je Brendan Eich z vtedajšej spoločnosti Netscape. [22] 

Program v JavaScripte sa obvykle spúšťa aţ po stiahnutí stránky z Internetu (na 

strane klienta), na rozdiel od iných jazykov, ktoré sa spúšťajú na strane serveru ešte pred 

stiahnutím z internetu. [23] 

5.4 Mikroformáty 

Mikroformáty (anglicky Microformats) sú mnoţinou jednoduchých, otvorených 

dátových formátov postavených na báze existujúcich, všeobecne prijatých štandardov. [24] 

Jedná sa o malé časti HTML kódu, ktoré na webovej stránke reprezentujú špecifické 

druhy dát ako sú adresy, ľudia alebo udalosti. [24] 

5.5 PHP 

PHP je univerzálny skriptovací jazyk nezávislý na platforme, určený predovšetkým 

pre programovanie dynamických internetových stránok. Pri pouţití PHP pre dynamické 

stránky sú skripty vykonávané na strane serveru, to znamená, ţe k uţívateľovi je prenášaný 

len výsledok ich činnosti spracovaný PHP interpretom. Najčastejšie sa začleňuje priamo do 

štruktúry HTML kódu, čo je moţné vyuţiť pri tvorbe webových aplikácií, no je ho moţné 

pouţiť aj k tvorbe konzolových a desktopových aplikácií. [25] 

5.6 Python 

Python je dynamický interpretovaný jazyk, ktorý v roku 1991 navrhol Guido van 

Rossum. Je vyvíjaný ako open source projekt dostupný pre väčšinu platforiem. [26] 

K jeho významným vlastnostiam patria jednoduchosť z hľadiska učenia (čistota 

a prehľadnosť syntaxe), jednoduché vkladanie do iných aplikácií, no predovšetkým 

produktívnosť z hľadiska rýchlosti písania aplikácií. [26] 
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5.7 SVG 

„SVG je zaujímavý otvorený štandard z produkcie W3C, ktorý prostredníctvom webu 

umožňuje prenášať vysoko kvalitnú, interaktívnu, animovateľnú a štylizovateľnú grafiku vo 

forme dostupného, ľuďmi čitateľného XML“ (SVG Open 2010, [27]). 

SVG je jazyk určený pre popis dvojrozmernej grafiky v XML. Pouţíva tri typy 

grafických objektov: vektorové grafické tvary, obrázky a text. Grafické objekty je moţné 

zoskupovať, štylizovať a transformovať. [28] 

6 Použité programové prostriedky 

Obsahom nasledujúcej stati textu je stručný popis programových prostriedkov, ktoré 

boli pouţité pri spracovaní zadanej úlohy, ako aj tých programov, ktoré priamo participujú 

s budovaným webom a sú jeho aktívnou súčasťou. 

6.1 Spracovateľské programy 

6.1.1 Adobe Dreamweaver CS4 

Adobe Dreamweaver je komplexný nástroj pre tvorbu a editáciu webových stránok 

a aplikácií. Ponúka editor stránok a mnoţstvo webdizajnérskych nástrojov. [29] 

6.1.2 Adobe Illustrator CS4 

Adobe Illustrator je profesionálny program, ktorý slúţi na tvorbu a spracovanie 

vektorovej grafiky. Dokáţe pracovať s objektmi, štýlmi a filtrami. [30] 

6.1.3 Adobe Photoshop CS4 

Adobe Photoshop je kvalitný a profesionálny bitmapový grafický editor. Postupom 

času sa stal svetovým štandardom pre editáciu grafiky v najvyššej kvalite. Jednoducho si 

poradí aj s tvorbou webovej grafiky alebo exportom snímok v najvyššej kvalite. [31] 
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6.1.4 ArcMap 10 

ArcMap je centrálna aplikácia ArcGIS Desktop, ktorá slúţi pre všetky mapovo 

orientované úlohy vrátane kartografie, priestorových analýz a editácie dát. [32] 

6.1.5 Mozilla Firefox 3.6 

Mozilla Firefox je multiplatformový open-source webový prehliadač. Obsahuje 

štandardné vývojárske nástroje vrátane konzoly chýb a Inšpektora dokumentov. [33] 

6.1.6 Notepad++ 5.8.5 

Notepad++ je freewarový editor zdrojových kódov, podporujúci niekoľko 

programovacích jazykov. Pracuje v prostredí MS Windows. [34] 

6.1.7 PyScripter 2.1.1 

PyScripter je freewarové IDE s otvoreným zdrojovým kódom pre vývoj skriptov 

v Pythone, vytvorené s ambíciou priniesť do komunity vývojárov v Pythone kvalitu 

a funkcionalitu porovnateľnú s komerčnými IDE, dostupnými pre iné programovacie 

jazyky. [35] 

6.1.8 Topcon Occupation Planning 

Topcon Occupation Planning je nástroj pre plánovanie meračských prác. Na základe 

GPS alebo GLONASS almanachu vypočíta pre definovaný bod a časový interval údaje 

o polohe druţíc (azimut, eleváciu, zemepisnú šírku a dĺţku, hodnoty DOP ), ktoré dokáţe 

graficky znázorniť s moţnosťou zakreslenia prípadných prekáţok na horizonte. 

6.1.9 WampServer  2.1 

WampServer je vývojové prostredie pre Windows, v ktorom môţete vytvárať 

webové aplikácie pomocou Apache, PHP a MySQL databázy. [36] 

6.1.10 XRefresh 

XRefresh je doplnok pre webové prehliadače (Mozilla Firefox a Internet Explorer), 

ktorý obnoví (znova načíta) aktuálnu stránku v závislosti od zmien súboru umiestneného 
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v zdrojovom adresári. Ponúka aj pokročilú funkciu Soft Refresh, ktorá umoţňuje 

modifikovať CSS súbory on-the-fly (za behu) bez nutnosti znova načítať celú stránku. [37] 

6.2 Participujúce programy 

6.2.1 BKG Ntrip Client 

BKG Ntrip Client (BNC) je program pre simultánne prijímanie, dekódovanie 

a konvertovanie real-time GNSS dátových streamov prenášaných protokolom RTCM SC-

104. Je šírený pod GNU General Public License (GPL) a bol vytvorený pre Federálnu 

agentúru pre kartografiu a geodéziu (Federal Agency for Cartography and Geodesy  - 

BKG). [38] 

6.2.2 Geoprocessing Utilities 

Modul Geoprocessing Utilities zaisťuje podporné činnosti pre skript Satellite 

Position. Medzi tieto podporné činnosti patrí najmä kontrola a konverzia dátumu a času a 

čítanie parametrov zapísaných v konfiguračnom súbore. Modul je napísaný v jazyku 

Python a autorom je Ing. David Vojtek, Ph.D. 

6.2.3 Great Circle 

Great Circle je modul určený pre výpočet presnej geodetickej polohy, azimutu 

a vzdialenosti na elipsoide. Autorom je Ed Williams. 

6.2.4 jQuery Scroll to Top Control 

jQuery Scroll to Top Control je skript, ktorý umoţňuje uţívateľovi webového 

prehliadača rýchly návrat k hornej časti stránky jednoduchým kliknutím na zobrazené 

tlačidlo.   

6.2.5 Satellite Position 

Satellite Position je modul navrhnutý pre výpočet polohy druţíc postavený na 12 

keplerovských elementoch, oskulačných GPS parametroch a sade parametrov obeţných 
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dráh druţíc systémov GPS, GLONASS, GALIEO, SBAS a ďalších. Modul je napísaný 

v jazyku Python a autorom je Ing. David Vojtek, Ph.D.  

7 Spracovanie zadaných úloh 

Zadaná úloha bola riešená v súlade s postupom uvedeným v 3. kapitole. Nasledujúca 

pasáţ textu bliţšie priblíţi praktickú aplikáciu uvádzaného postupu. 

7.1 Analýza projektu 

Proces analýzy projektu resp. získavania informácií prebiehal formou stretnutí medzi 

klientom (v tomto prípade vedúci bakalárskej práce) a dizajnérom (autorom práce), 

v ktorých boli diskutované všetky dôleţité hľadiská budovaného webu. V rámci úvodných 

stretnutí sa pozornosť sústreďovala predovšetkým na presnú špecifikáciu poţiadaviek 

klienta. V tomto ohľade bola vzniknutá situácia atypická. Odlišnosť pramenila najmä zo 

skutočnosti, ţe webové stránky, ktoré sú predmetom tohto textu, boli spracované ako 

bakalárska práca s explicitne stanoveným zadaním, z ktorého jednoznačne vyplýva ich 

samotný obsah a cieľ. To znamená, ţe obsah a cieľ stránok boli a priori presne dané a tým 

pádom neboli v tejto fáze projektu podrobnejšie diskutované. Obidva popisované prvky sú 

špecifikované v kapitole 1. Ďalšou úlohou v tejto fáze projektu bolo stanovenie 

potenciálnych uţívateľov, ktorí budú web pouţívať. Tento krok spočíval v jednoduchom 

určení rôznych fiktívnych typov osobností, ktoré reprezentujú reálnu mnoţinu uţívateľov. 

Výstupom analýzy potenciálnych uţívateľov sú nasledovné tri typy uţívateľov: 

 Bežný užívateľ – hľadá najmä všeobecné informácie a zaujímavosti o technológii 

permanentných referenčných staníc. 

 Profesionálny resp. poloprofesionálny užívateľ – zaujímajú ho konkrétne 

technické informácie a informácie o dostupnosti dát a sluţieb. 

 Študent – hľadá predovšetkým pomocné a doplnkové informácie súvisiace so 

štúdiom odborných predmetov. 
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7.2 Plánovanie 

Najdôleţitejšou úlohou v tejto etape projektu bolo spresniť a vhodným spôsobom 

modelovať budovanú informačnú architektúru. Spresnenie IA bolo realizované navrhnutím 

názvov jednotlivých stránok s následným priradením ich obsahu. Týmto bola v podstate 

vytvorená aj hlavná navigačná štruktúra. Názvy stránok resp. poloţiek navigácie boli 

volené tak, aby boli jednoduché, krátke, dobre zapamätateľné a zároveň vypovedajúce 

o obsahu stránok. 

Vzniknutú IA bolo ďalej nutné vhodne znázorniť. Ako uvádza kapitola 3.2, pre 

modelovanie IA je moţné vyuţiť viacero spôsobov. V tomto prípade sa ako ideálna 

metóda pre modelovanie IA javil diagram mapy stránok (sitemap), nakoľko hlavná 

navigačná ako aj obsahová štruktúra stránok nebola nijak zvlášť zloţitá Pouţitím 

vektorového editoru Adobe Illustrator boli vyhotovené dve varianty sitemapy, finálna  je 

zobrazená na Obr. 4.  

Ďalšou úlohou bolo zvoliť technológie, ktoré sa pouţijú pre implementáciu stránok. 

Od začiatku bolo jasné, ţe budú pouţité technológie HTML, CSS a PHP, otázkou však 

zostávalo, v ktorých verziách. V čase písania tejto bakalárskej práce bola piata verzia 

jazyka HTML stále vo vývoji a  podľa samotného W3C [39] sa jej dokončenie plánuje aţ 

na rok 2014. Preto bolo od tejto alternatívy upustené, a to aj napriek tomu, ţe podpora 

HTML 5 bola v aktuálnych verziách moderných prehliadačov na pomerne vysokej úrovni. 

Nakoniec bola pouţitá posledná štandardizovaná verzia, teda HTML 4.01, ktorá je plne 

podporovaná všetkými súčasnými prehliadačmi. O pouţití varianty XHTML prakticky 

nebolo uvaţované, keďţe vývoj tohto jazyka bol v decembri 2010 oficiálne ukončený. 

Podobný stav bolo moţné pozorovať aj čo sa týka technológie CSS. V tomto prípade bolo 

uprednostnené CSS 2.1 pred CSS 3, ktorého dokončenie je zatiaľ v nedohľadne, hoci aj tu 

platí skutočnosť, ţe prehliadače uţ mnoho z CSS 3 podporujú. Odlišná situácia vznikla 

v súvislosti s aplikovanou verziou skriptovacieho jazyka PHP. Tu bolo potrebné 

prispôsobiť sa podmienkam resp. moţnostiam ponúkaným na serveroch Inštitútu 

geoinformatiky. To znamená, ţe stránky boli vyvíjané v súlade s moţnosťami jazyka PHP 

vo verzii 4.4.4. V priebehu budovania webu sa ukázalo, ţe uvádzané technológie sú pre 

poţadovanú funkcionalitu stránok nedostačujúce a postupne sa k nim pridali JavaScript, 

Python 2.5 a SVG 1.1.  
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Po úspešnom vybudovaní IA a výbere technológií vhodných pre vytvorenie stránok 

sa pristúpilo k zostaveniu časového harmonogramu jednotlivých fáz projektu, ktorý bol 

stanovený takto:  

1. Analýza projektu   07.10.2010 – 18.10.2010 

2. Plánovanie    19.10.2010 – 31.10.2010 

3. Dizajn     01.11.2010 – 15.11.2010 

Obr. 4 Mapa stránok 



Dušan MAĎAR: Vybudování webových stránek Institutu geoinformatiky s informacemi 

o referenčních stanicích VŠB-TUO (VSBO a LYSH) 

2011       22 

 

4. Vývoj    16.11.2010 – 31.03.2011 

5. Testovanie a nasadenie 01.04.2011 – 20.04.2011 

6. Údrţba   od 20.04.2011 

Uvedený harmonogram nezahŕňa rešeršnú činnosť, ktorá začala ešte pred zahájením 

prác a následne pokračovala paralelne s projektom aţ do 31.10.2010. Takisto v ňom nie je 

uvedené spísanie bakalárskej práce, ktoré bolo vykonávané priebeţne v období od 

20.02.2011 do 20.04.2011. 

7.3 Dizajn 

Po príprave a zbere nevyhnutných informácií prišla na rad fáza tvorby dizajnu. 

V priebehu získavania informácií postupne vzniklo niekoľko mentálnych modelov 

eventuálnej podoby stránok. Na úvod bolo potrebné tieto myslené modely zhmotniť pokiaľ 

moţno čo najjednoduchším spôsobom. Pre daný účel bola aplikovaná technika 

wireframov, ktoré boli vytvorené pouţitím vektorového editoru Adobe Illustrator. 

Wireframy boli na najbliţšej konzultácii prezentované klientovi a po ich následnom 

zhodnotení bola zvolená finálna verzia, ktorá ďalej slúţila ako podklad pre zhovenie 

prototypu. Finálna verzia wireframu je zobrazená na obr. Obr. 5. Z obrázku jednoznačne 

vyplýva, ţe stránka bude rozdelená na 4 sekcie a centrovaná na stred. V ľavom hornom 

rohu hlavičky bude umiestnené logo, na opačnej strane horizontálne menu a pod ním 

informácie o prístupnosti Ntrip serveru. Za hlavičkou sa nachádza tzv. úvodný blok 

nasledovaný sekciou určenou pre obsah a spodný okraj stránok je tvorený pätičkou.  

Keďţe wireframe je len statická líniová kresba, ďalej bola pozornosť venovaná 

hlavne vizuálnemu prejavu stránok. V tomto ohľade významnú úlohou zohrávala rola 

cieľových uţívateľov a predovšetkým fakt, ţe sa jedná o stránky poskytujúce informácie 

technického charakteru. Na základe uvádzaných skutočností bol zvolený čistý, jednoduchý 

a hlavne minimalistický dizajn, ktorý pouţíva len minimálne mnoţstvo grafických prvkov. 

Na druhej strane si zakladá na veľmi dobrom typografickom spracovaní, rozvrhnutí 

hluchých miest (whitespaces) a kontraste, harmónii a váhe pouţitých farieb. Aplikovaný 

dizajn je inšpirovaný návodom, ktorého predmetom je [40]. Jedná sa o klasické uplatnenie 

minimalistického prístupu, ktorý je zaloţený na F-layoute.  
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K rýchlejšiemu skenovaniu stránky uţívateľmi prispieva aj zvolená farebná schéma. 

Kombinácia bielej, sivej a modrej stavia na váhe jednotlivých farieb, navyše, zvýraznenie 

kľúčových slov alebo písmen obsahu modrou pritiahne uţívateľovu pozornosť a pomáha 

mu tak presnejšie sa zorientovať v obsahu stránok. Zvolená farebná kombinácia však 

nevyhovovala predstavám klienta. Vzniknutá situácia bola vyriešená navrhnutím ďalších 

dvoch alternatívnych farebných schém s tým, ţe do stránok bude zapracovaný 

mechanizmus umoţňujúci uţívateľovi zvoliť si jeden z troch definovaných štýlov. 

K pôvodnej farebnej schéme tak pribudla kombinácia bielej, modrej a oranţovej, 

inšpirovaná webom Inštitútu geoinformatiky a kontrastná kombinácia bielej, čiernej 

Obr. 5 Wireframe 
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a zelenej. Farebným schémam sú prispôsobené všetky grafické elementy webu, ktoré boli 

vytvorené v bitmapovom editore Adobe Photoshop.  

Ďalšou dôleţitou úlohou tejto fázy procesu bolo aj navrhnutie loga stránok, nakoľko 

logo ako také prispieva nielen k budovaniu imidţu, ale slúţi hlavne ako rozpoznávací 

prvok. Jeho tvorbu podmienilo spoločné písmeno v skratkách názvov oboch staníc, ktoré 

bolo doplnené o schematické znázornenie dvoch obeţných dráh s druţicami a znázornením 

vysielaného signálu. Celkovo tak logo pôsobí jednoducho a zároveň si zachováva vysokú 

vypovedaciu schopnosť. Podobne ako ostatná grafika, aj logo bolo vytvorené pouţitím 

Photoshopu a Illustratoru a je farebne zladené s definovanými schémami. 

 

Po vytvorení potrebnej grafiky nasledovalo kódovanie prototypu. Tento proces bol 

realizovaný pouţitím editoru zdrojových kódov Adobe Dreamweaver a viedol k vytvoreniu 

statickej verzie úvodnej stránky. Pre začiatok bol vytvorený HTML dokument obsahujúci 

len nevyhnutné elementy (html, head, body) a najmä elementy blokové (div), ktoré 

rozdelili stránku do sekcií definovaných wireframom. Ďalej bol k dokumentu pripojený 

externý CSS súbor, v ktorom boli definované pravidlá formátovania jednotlivých sekcií. 

V danej chvíli bolo najdôleţitejšie pravidlo definujúce šírku stránok, ktorá bola stanovená 

na 960 pixlov, čo zaisťuje pohodlné prehliadanie od rozlíšenia 1024 x 768 pixlov. 

Následne bola stránka doplnená o špecifikáciu kódovania. Zvolené bolo kódovanie UTF-8, 

ktoré zaistí korektné zobrazenie znakov s diakritikou. Potom bolo vytvorené roletové menu 

postavené na nečíslovanom zozname. Základným pravidlom pri tvorbe tohto typu menu je 

vizuálne upozorniť uţívateľa na roletové poloţky napr. pridaním symbolu šípky ako je 

tomu v tomto prípade. Na záver bol doplnený obsah a pätička, ktorá obsahovala informácie 

o drţiteľovi práv, dátum poslednej aktualizácie a tieţ odkazy na doplnkové 

Obr. 6 Logo a jeho farebné prevedenia 
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stránky. Všetkým prvkom stránok boli samozrejme definované potrebné CSS pravidlá. 

Takto vytvorený prototyp (Obr. 7) bol na najbliţšej konzultácii diskutovaný s klientom, 

a aţ po jeho schválení sa mohlo pristúpiť k najdlhšej a najnáročnejšej etape celého procesu, 

k vývoju. 

Obr. 7 Výsledná podoba prototypu 
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7.4 Vývoj 

Praktický celý proces vývoja bol zaloţený na spolupráci s aplikáciou Wamp Server 

2.1, pričom všetky zdrojové kódy stránok boli vytvorené v editore Notepad++. Počas 

kódovania bol ako primárny vývojový prehliadač vyuţívaný Mozilla Firefox 3.6 

v kooperácii s pluginom XRefresh. 

Etapa vývoja plynule nadviazala na predchádzajúcu etapu, nakoľko sa pokračovalo 

priamo v upravovaní prototypu. Na úvod bolo potrebné prototyp dekomponovať na prvky, 

ktoré budú spoločné pre všetky stránky. V praxi to znamenalo vytvoriť osobitné PHP 

súbory pre hlavičku, menu a pätičku. Prvou úlohou bolo zaistiť automatické rozoznávanie 

aktuálne prehliadanej stránky, ktoré bolo implementované v hlavičke (skript header.php, 

riadky 2 - 16). Na základe výsledku tejto operácie je dynamicky generovaný titul stránky, 

metadáta a sprostredkúva aj informácie slúţiace pre indikáciu aktívnej stránky v menu. 

Ďalej boli k špecifikácii kódovania doplnené ďalšie štandardné metadáta definujúce: jazyk 

stránok, kľúčové slová, základný popis, autora stránok a drţiteľa práv. Popis webu 

sekundárnymi informáciami bol rozšírený aj zapracovaním vybranej mnoţiny 

metadátových prvkov Dublin Core, ktoré obsahovo korešpondujú s vyššie uvádzanými 

štandardnými metadátami. Navyše v prípade stránok, ktorých obsah sa bezprostredne týka 

referenčných staníc, sú v hlavičke generované aj tzv. geometadáta. Tieto podávajú 

informácie o mieste, štáte a geografickej polohe (zemepisná šírka a dĺţka) popisovaných 

staníc. Všetky informácie týkajúce sa referenčných staníc sú zapísané v konfiguračnom 

súbore, z ktorého sú  dynamicky načítané a upravené do poţadovanej podoby. Bliţšie je 

konfiguračný súbor rozoberaný v kapitole 7.4.1. 

Do obsahu úvodnej stránky (index.php) prakticky nebolo potrebné zasahovať. 

Jedinou zmenou bolo doplnenie viditeľných metadát – mikroformátov, v sekcii úvodného 

bloku, kde boli zapracované informácie týkajúce sa sídla Inštitútu geoinformatiky. 

Konkrétne boli prostredníctvom mikroformátov popísané: poštové smerovacie číslo, 

adresa, lokalita a štát, čím sa opäť zvýšila sémantická hodnota webu, navyše, 

mikroformáty sú často vyuţívané pri indexovaní stránok webovými robotmi. 

Miernymi úpravami prešli aj navigácia (menu.php) a sekcia pätičky (footer.php). 

Navigácia bola rozšírená o automatické zvýrazňovanie aktuálne prehliadanej stránky, 
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v sekcii pätičky zmenou prešla len indikácia poslednej aktualizácie stránok, čo znamená, 

ţe dátum ostatnej zmeny je generovaný dynamicky, podľa dátumu zmeny daného súboru. 

Nasledovala implementácia mechanizmu pre zmenu vizuálnej podoby stránok, 

ktorej výsledkom sú switcher.php a cookie.php. Uţívateľ má na výber z troch 

preddefinovaných CSS štýlov, ktoré si vyberá z roletového menu umiestneného vpravo od 

hlavnej navigácie. Po kliknutí na odkaz daného štýlu sa celá stránka znova načíta uţ 

s aplikovaním zvolenej farebnej schémy a automaticky sa vytvorí cookie platný 

nasledujúcich 7 dní. To znamená, ţe pokiaľ uţívateľ do 7 dní znova navštívi stránku, táto 

mu bude zobrazená rešpektujúc posledne zvolený štýl, pričom obsah cookie je pred 

kaţdým pouţitím testovaný voči presne špecifikovanej mnoţine moţných hodnôt. 

V prípade, ţe cookie neexistuje alebo obsahuje neplatnú hodnotu je ako východisková 

pouţitá farebná kombinácia bielej, sivej a modrej. 

Vývoj pokračoval kódovaním jednoduchej indikácie stavu Ntrip serveru resp. 

Castru. Skript ping_Ntrip_server.php slúţi k testovaniu dostupnosti Ntrip Casteru pre 

stanice VSBO a LYSH, teda či je v online alebo offline reţime. Úloha je postavená na báze 

socketového spojenia v doméne internetu. Cieľovým serverom je ntrip.vsb.cz, ktorý je 

dostupný na porte 2101. Podľa úspešnosti spojenia je generovaná správa, ktorá uţívateľom 

sprostredkúva aktuálny stav daného serveru. 

Nakoľko sa ukázalo, ţe najmä stránky popisujúce technické zázemie referenčných 

staníc búdu z obsahového hľadiska pomerne rozsiahle (viď. sitemapa - Obr. 4), pristúpilo 

sa k vytvoreniu tlačidla, ktoré uţívateľom umoţní rýchly a jednoduchý návrat k hornej 

časti stránok. Do hlavičky (header.php) bol zaradený odkaz na skript scroller.js, ktorý 

v súčinnosti s kniţnicou jQuery, na ktorú je v hlavičke tieţ odkazované, zaisťuje 

zmieňovanú funkcionalitu. Scroller.js bol prevzatý zo stránok http://www.dynamicdrive 

.com/dynamicindex3/scrolltop.htm, tak ako to je uvádzané aj v jeho zdrojovom kóde. 

Týmto postupom bola vytvorená dynamická verzia úvodnej stránky, ktorá ďalej 

slúţila ako predloha (kostra) pre stránky ostatné. Ďalej teda boli všetky ostatné stránky 

naplnené obsahom. Na základe konzultácie s vedúcim práce bolo dohodnuté, ţe za 

podrobnú obsahovú stránku webu bude zodpovedný vedúci práce, keďţe autor ako študent 

nemá prístup ku konkrétnym informáciám týkajúcich sa referenčných staníc. Pretoţe sa na 

http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex3/scrolltop.htm
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex3/scrolltop.htm


Dušan MAĎAR: Vybudování webových stránek Institutu geoinformatiky s informacemi 

o referenčních stanicích VŠB-TUO (VSBO a LYSH) 

2011       28 

 

obsahu stránok v čase finalizácie bakalárskej práce stále pracovalo, je obsah stránok, ktoré 

sa nachádzajú na priloţenom CD, vztiahnutý k stavu z 18.4.2011. Na stránkach o 

technickom popise referenčných staníc sú znova v sekcii úvodného bloku vyuţité 

mikroformáty, ktoré v tomto prípade špecifikujú geografickú polohu daných staníc. 

Mikroformáty sú ďalej vyuţívané aj na trojici vedľajších stránok (sitemap, kontakty, 

o projekte), kde opäť popisujú adresu Inštitútu geoinformatiky. Pre znázornenie situačného 

plánu bezprostredného okolia staníc je vyuţitá sluţba Google Maps. Ďalej bola doplnená 

funkcia pre skrývanie resp. zobrazenie sekundárneho obsahu (toggle.js). Pre účely 

fotodokumentácie je do stránok zapracovaný nástroj Fancybox, slúţiaci pre zobrazovanie 

multimediálneho obsahu v podobe modálneho okna.  

Po vytvorení potrebnej infraštruktúry sa pristúpilo k riešeniu aplikačných resp. 

špecifických súčastí webu, ktorými boli: monitorovanie dostupných služieb, 

znázornenie aktuálnej konštelácie družíc nad danými stanicami a vytvorenie máp 

pokrytia poskytovanými službami. Práve týmto prvkom stránok sú venované nasledujúce 

kapitoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Základná kostra stránok 
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7.4.1 Zobrazenie polohy družíc 

Pre zobrazenie polohy druţíc bola zvolená metóda skyplotu. Údaje o polohe resp. 

podkladové dáta sú produkované skriptom Satellite Position. Tento musel byť upravený 

tak, aby vyhovoval vzniknutým podmienkam. To znamená, ţe do skriptu bolo zaradené: 

 Určenie elevácie. 

 Určenie azimutu (sprostredkované skriptom Great Circle). 

Po dohode s vedúcim práce sú výpočty pre všetky navigačné systémy (GPS, 

GLONASS, EGNOS, GALILEO) vztiahnuté k elipsoidu WGS-84. Ďalej bol upravený aj 

obsah a názov výstupného súboru pôvodného skriptu, ktoré obsahujú len údaje nevyhnutné 

pre ďalšie spracovanie. Obsah a názov výstupného súboru sú popísané v Tab. 1. 

Názov výstupu 

Schéma prefix_označenie systému_almanach_UTC dátum_označenie stanice.txt   

Príklad SatPosList_GAL_TLE_2011-04-12_VSBO.txt         

  SatPosList_GLO_TLE_2011-03-15_LYSH.txt         

  SatPosList_GPS_TLE_2011-04-12_VSBO.txt 
   

  

  SatPosList_SBA_TLE_2011-04-18_LYSH.txt         

Obsah výstupu 

Schéma označenie druţice;UTC dátum;UTC čas;azimut;elevácia 
 

  

Príklad GIOVE-A;2011-04-11;22:00:00;57;14         

  COSMOS 2413 (712);2011-04-11;22:00:00;143;-19 
 

  

  GPS BIIA-10 (PRN 32);2011-04-11;22:00:00;312;-18     

  IOR-W (EGNOS/PRN 126);2011-04-11;22:00:00;171;33     

Tab. 1 Názov a obsah výstupného súboru 

Podobne ako pri generovaní metadát resp. mikroformátov na stránkach, aj pri 

výpočte polohy druţíc sú všetky parametre referenčných staníc načítavané 

z konfiguračného súboru. Jedná sa o jediný konfiguračný súbor, ktorý slúţi viacerým 

účelom, primárne však obsahuje informácie vyuţívané skriptom Satellite Position. 

Konfiguračný súbor je tvorený sekciami uvedenými kľúčovým slovom názvu sekcie 

v hranatých zátvorkách napr. [GNSS_TYPES] a ukončená kľúčovým slovom v hranatých 

zátvorkách [END]. Riadky s komentárom začínajú znakom #. Podrobne sa nie len štruktúre 

konfiguračného súboru venuje [41]. 
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Po úvodnej úprave základného skriptu boli vytvorené dva pomocné moduly. Obidva 

slúţia pre automatizované spúšťanie skriptu Satellite Position. Modul Data_everyday.py je 

kaţdodenne spúšťaný na strane serveru a zaisťuje generovanie dát na celý nasledujúci deň. 

Zároveň rieši aj údrţbu zloţky so zdrojovými dátami, v ktorej sú ponechané len súbory 

staré maximálne 1 deň. Úlohou modulu Data_web.py je generovanie chýbajúcich dátových 

súborov pre daný deň. Tento je spúšťaný len v prípade potreby (pokiaľ sa z akéhokoľvek 

dôvodu nevykoná skript Data_everyday.py) priamo zo stránok. Uvádzané pomocné 

moduly generujú dáta pre obidve referenčné stanice. Kaţdodenne je tak vytvorených 8 

súborov, 4 pre kaţdú stanicu. Poloha druţíc je počítaná v 5 minútovom časom intervale na 

základe TLE almanachu v časových intervaloch uvedených v Tab. 2. Zvolené časy sú 

uvádzané v UTC a navrhnuté tak, aby postihovali 24 hodinovú epochu aj s posunmi času 

(letný – zimný čas) platnými v našom časovom pásme. Pri editácii a tvorbe skriptov 

v jazyku Python bola pouţitá aplikácia PyScripter.  

Data_everyday.py 

Obdobie 
od do 

čas dátum čas dátum 

Schéma hh:mm:ss daného dňa hh:mm:ss nasledujúceho dňa 

Príklad 22:00:00  2011-04-11 23:25:00  2011-04-12 

Data_web.py 

Obdobie 
od do 

čas dátum čas dátum 

Schéma hh:mm:ss predchádzajúceho dňa hh:mm:ss daného dňa 

Príklad 22:00:00  2011-04-10 23:25:00  2011-04-11 

Tab. 2 Časové intervaly získavania dát pomocnými modulmi     

Na prípravu skriptov zabezpečujúcich periodické generovanie druţicových dát 

plynule nadviazalo navrhnutie matematického aparátu (Obr. 9). Účelom tohto aparátu je 

transformácia azimutu a elevácie do rovinného pravouhlého súradnicového systému so 

stredom v mieste pozorovateľa. Rozhodujúcim parametrom, o ktorý sa opiera celý výpočet 

transformácie, je polomer kruţnice reprezentujúcej horizont resp. nulovú eleváciu. Aby 

však vo výpočtoch nenastalo delenie nulou, hodnoty všetkých elevačných uhlov musia byť 
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prevrátené. To znamená, ţe po úprave elevácia horizontu odpovedá 90°, elevácia zenitu 0°, 

atď.. Pravouhlé súradnice určovaného bodu sú následne vypočítané aplikovaním trojčlenky 

v prvom a goniometrických funkcií v druhom kroku transformácie (viď. Obr. 9). 

Po vytvorení teoretického základu sa pristúpilo k samotnému kódovaniu skyplotu. 

Výsledkom tohto procesu je skript file_svg.php, ktorý je bliţšie popísaný v nasledovnej 

stati textu. Keďţe úlohou skyplotu je zobrazenie polohy druţíc 4 navigačných systémov 

jednotlivo alebo všetkých súčasne nad 2 referenčnými stanici, v prvom rade bolo potrebné 

vyriešiť predávanie parametrov identifikujúcich jednak navigačný systém a hlavne stanicu, 

pre ktorú má byť konštelácia znázornená. Tieto hodnoty sú medzi stránkami a skyplotom 

Obr. 9 Matematický aparát 
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predávané prostredníctvom URL parametrov. Podobne ako pri zmene štýlu stránok, aj 

v tomto prípade sú uţívateľom definované parametre pred pouţitím v skripte porovnávané 

s tzv. whitelistom, ktorý obsahuje len mnoţinu hodnôt akceptovateľných danou funkciou. 

V prípade, ţe sa hodnota URL parametru nezhoduje s niektorou z definovaných hodnôt, 

automaticky je danej premennej priradená prvá hodnota zoznamu. V prípade, ţe URL 

parameter nie je špecifikovaný, daná premenná je inicializovaná na prednastavenú 

hodnotu. Popisovaný prístup k verifikácii vstupných parametrov je zhodne aplikovaný vo 

všetkých funkciách, ktoré túto operáciu vyţadujú.  

Koncepčne je skript postavený na rade funkcií realizujúcich jednotlivé čiastkové 

úlohy: 

 station() – z názvu stránky získava resp. overuje názov stanice, pre ktorú má byť 

skyplot vykreslený. 

 availabilityTest($mode,$station) – testuje dostupnosť zdrojových súborov 

obsahujúcich údaje o polohe druţíc. Na základe hodnoty parametru $mode vracia 

pole obsahujúce cesty k súborom potrebné pre ďalšie spracovanie alebo skrátený 

názov navigačného systému, ktorý je predmetom spracovania. 

 getPosition($az,$el,$side,$padding) – realizácia matematického aparátu. Vracia 

rovinné súradnice polohy druţíc v dátovej štruktúre dvojrozmerného poľa. 

 timeInterval($mode) – rieši zaokrúhľovanie aktuálneho počtu minút na násobky 5, 

keďţe zdrojové súbory obsahujú polohy druţíc v 5 minútových intervaloch. Z tohto 

dôvodu musí byť čas zobrazenia skyplotu zaokrúhlený tak, aby korešpondoval 

s časom v zdrojovom súbore. 

 timePrediction($prediction_offset,$mode) – kompletizuje časovú značku do 

poţadovanej podoby (hh:mm:ss). Slúţi aj pre určenie času nasledujúcej polohy 

ruţice. 

 displayPoints($side,$padding,$files,$sysName) – fundamentálna funkcia pre 

zobrazenie označenia a aktuálnej a predikovanej polohy druţíc všetkých 

navigačných systémov. Z procesu sú vypustené druţice so zápornou eleváciou, 

keďţe tieto nie sú v danej chvíli viditeľné. UTC čas a dátum zapísaný v zdrojových 

súboroch transformuje do lokálneho časového pásma, ktoré  porovnáva s             
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lokálnym časom upraveným funkciou timePrediction($prediction_offset,$mode). 

Aplikované riešenie transformácie času zohľadňuje všetky časové pásma a posuny. 

 background_exec($command) – zaisťuje spúšťanie programu na pozadí. V tomto 

prípade slúţi na spúšťanie skriptu Data_web.py. 

 getSystemName($sysName) – transformuje skrátené označenie systému do 

podoby kompletnej skratky.  

 obstructions($side,$station) – vykresľuje prekáţky na horizonte. Tieto boli 

získané zo stránok VESOGu v podobe rastrovej grafiky a následne v Adobe 

Illustrator prekreslené do vektorovej (SVG) podoby. 

 drawImage($side) – ťaţisková funkcia celého skriptu, v jej tele sú volané všetky 

vyššie popísané funkcie. Generuje kompletný SVG skyplot formátovaný CSS, 

pričom tento je farebne zladený s aktuálnym štýlom pouţitým na stránkach. Na 

základe jediného vstupného parametru, ktorý definuje veľkosť skyplotu, sú 

odvodené všetky ostatné parametre. 

Obr. 10 Výsledná podoba skyplotu 
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K skyplotu bol následne vytvorený ovládací skript form.php, ktorý prostredníctvom 

jednoduchého formulára ponúka uţívateľovi moţnosť vybrať si navigačný systém, ktorého 

konšteláciu chce zobraziť a tieţ moţnosť zobraziť elevačnú masku prekáţok na horizonte. 

Tento skript zároveň rieši aj začlenenie skyplotu do stránok (pomocou <embed>) 

a definíciu východiskových hodnôt jednotlivých URL parametrov jemu predávaných. Po 

tom, ako uţívateľ zvolí zobrazenie poţadovaného navigačného systému alebo prekáţok na 

horizonte je skyplot pomocou JavaScriptu automaticky prekreslený, bez potreby znovu 

načítania celej stránky. Nevýhodou tohto riešenia je, ţe je nutné znovu načítať kompletný 

obsah tagu embed a prepísať tak obsah cieľového blokového (div) elementu.  

Indikácia zdravotného stavu družíc bola po dohode s vedúcim práce zo 

spracovania vypustená, a to aj napriek tomu, ţe je uvádzaná v zadaní bakalárskej práce. 

Tento prvok nebol do spracovania zaradený z nasledovných dôvodov: 

 Výpočet polohy druţíc je realizovaný na základe TLE almanachu, ktorý neobsahuje 

informácie o ich zdravotnom stave. 

 Zdravotný stav druţíc by bolo nutné získavať parsrovaním webových stránok  

prevádzkovateľov jednotlivých systémov (v prípade systému GLONASS navyše 

nevalídnych), čo je samozrejme realizovateľný proces, avšak výrazne nad rámec 

tejto bakalárskej práce. 

7.4.2 Monitorovanie dostupnosti služieb RTK a DGNSS 

Monitorovanie kontinuity a integrity jednotlivých dátových streamov staníc VSBO 

a LYSH je vykonávané aplikáciou BKG Ntrip klient. Tento umoţňuje v prípade odhalenej 

chyby alebo výpadku na základe definovaného skriptu generovať chybové hlásenia 

popisujúce zistenú udalosť a čas jej začiatku resp. konca. Keďţe stánky sú prevádzkované 

na platforme Windows, definovaným skriptom je jednoduchý batch súbor (error.bat) 

s nasledovným obsahom: „echo %1 %2 > reports\%1.txt“, kde %1 je premenná popisujúca 

stream, ku ktorému je správa vztiahnutá a %2 premenná popisujúca samotnú udalosť (UTC 

dátum, čas a názov udalosti). Výsledkom tohto jednoduchého skriptu je textový súbor 

s názvom poškodeného streamu obsahujúci informácie týkajúce sa zisteného problému. Pre 

zobrazenie popísaných chybových hlásení na stránkach bol vytvorený skript monitor.php. 

Jeho určujúcimi parametrami sú cesta ku konfiguračnému súboru BKG Ntrip klienta 
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a špecifikácia adresára s chybovými hláseniami. Skript si z určeného konfiguračného 

súboru prečíta zoznam sledovaných streamov danej referenčnej stanice, ktorý následne 

porovná s obsahom adresára s chybovými hláseniami. Pokiaľ nenastane zhoda medzi 

porovnávanými hodnotami (názov súboru a názov streamu) automaticky sa predpokladá, 

ţe daný stream je online a na stránkach sa zobrazí odpovedajúca správa. Avšak 

v prípadoch, kedy existuje zhoda medzi porovnávanými hodnotami, je nevyhnutné prečítať 

obsah chybového hlásenia a na jeho základe zostaviť a  na stránkach zobraziť poţadovanú 

správu. BKG Ntrip klient generuje 2 typy chybových hlásení: 

 Stream Corrupted 

o Stream "Begin_Corrupted yy-mm-dd hh:mm:ss"                  

o Stream "End_Corrupted yy-mm-dd hh:mm:ss Begin was yy-mm-dd hh:mm:ss" 

 Stream Outage 

o Stream "Begin_Outage yy-mm-dd hh:mm:ss" 

o Stream "End_ Outage yy-mm-dd hh:mm:ss Begin was yy-mm-dd hh:mm:ss"  

To znamená, ţe podľa uvedených typov chybových hlásení sú na stránkach 

generované poţadované správy. Tento proces pozostáva z preloţenia daného hlásenia do 

češtiny, transformovania UTC dátumu a času do lokálneho časového pásma s následným 

zostavením správy. V prípade, ţe chyba práve nastala alebo stále nebola odstránená, sa na 

stránkach zobrazí výstraha špecifikujúca problém s uvedením lokálneho času a dátumu jej 

začiatku. Pokiaľ však bol problém odstránený, na stránkach sa zobrazí informácia o tom, 

ţe daný stream je online, nasledovaná údajmi o poslednej detekovanej chybe. Príklady 

chybových správ zobrazovaných na stránkach: 

 Stream VSBO-RTK je online. 

 Stream VSBO-DGNSS je poškodený od 22:25:50 dňa 10.04.2011. 

 Stream VSBO-DGNSS je online. Posledná chyba v dátach bola zaznamenaná 

01.04.2011 od 12:43:54 do 13:13:06 dňa 01.04.2011. 

 Stream LYSH-DGNSS je offline od 13:53:14 dňa 12.04.2011. 

 Stream LYSH-RTK je online. Posledný výpadok bol zaznamenaný 05.04.2011 od 

10:13:32 do 10:18:56 dňa 05.04.2011. 
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V prípade akéhokoľvek výpadku serveru, na ktorom je aplikácia BKG Ntrip klient 

prevádzkovaná, je pri jeho opätovnom štarte potrebné automatizovane zmazať obsah 

adresára s chybovými hláseniami, aby tieto neboli zobrazené na stránkach aj v prípade, ţe 

daný problém bol uţ odstránený. K vymazaniu hlásení slúţi delete_errors.bat, ktorý je na 

strane serveru potrebné nastaviť na automatické spustenie súčasne so štartom systému.  

7.4.3 Vytvorenie máp pokrytia službami RTK a DGNSS 

Keďţe RTCM korekcie sú šírené hlavne prostredníctvom mobilných dátových sietí, 

podmienkou, ktorú mapa pokrytia musela spĺňať, bolo zohľadnenie pokrytia signálov 

mobilnými operátormi. Spoločnosti O2 a T-mobile, dominantný operátori českého trhu, 

ponúkajú mapu pokrytia na svojich webových stránkach. Obaja vyššie uvedený 

poskytovatelia telekomunikačných sluţieb boli formou e-mailu oslovený so ţiadosťou 

o poskytnutie vrstvy pokrytia signálom pre účely tejto bakalárskej práce. Podanej ţiadosti 

však ani jeden z operátov nevyhovel, či uţ z nedostatku kapacít (T-mobile) alebo 

jednoducho bez udania konkrétneho dôvodu (O2). Získanie mapy pokrytia teda muselo byť 

realizované alternatívnym spôsobom. Nakoľko spoločnosť O2 prevádzkuje mapu pokrytia 

signálmi nad web mapovou sluţbou Google Maps, z ktorej je jednoduchým spôsobom 

moţné získať geografické súradnice ľubovoľného bodu, pristúpilo sa k nasledovnému 

procesu získania poţadovaných dát. Snímaním okna (screenshot) webového prehliadača, 

v ktorom boli zobrazené stránky s mapou pokrytia signálmi O2 vo zvolenej mierke, 

vzniklo 7 rastrových súborov vo formáte PNG, zachytávajúcich pokrytie východu Českej 

republiky. Takto získané obrazové dáta boli následne v prostredí ArcMap transformované 

do súradnicového systému WGS-84. Transformácia bola realizovaná na základe súradníc 

identických bodov (kriţovatiek ciest) získaných z Google Maps s presnosťou na 5 

desatinných miest. Identické body boli podľa moţnosti umiestňované do rohov 

jednotlivých snímok, pričom horná hranica RMS chyby transformácie bola na základe 

pokusnej transformácie stanovená na hodnotu 100 m, čo odpovedá polovici priestorového 

rozlíšenia pixlu získaných snímok. Ďalej nasledovala úprava všetkých transformovaných 

snímok tak, aby obsahovali len územia pokryté signálom. Táto úloha bola realizovaná 

v grafickom editore Adobe Photoshop v nasledovných krokoch:  

1. Maximalizácia saturácie (sýtosti) všetkých farieb obrazu nástrojom Vibrance. 
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2. Zlievanie farieb – posterizácia, pixlu je priradená najpočetnejšie zastúpená farba 

v jeho okolí. Realizované nástrojom Posterize. 

3. Odstránenie/zmazanie všetkých nepotrebných prvkov mimo záujmové územie.  

4. Prahovanie – prevod do čierno-bielej podoby na základe určenej hranice (prahu) 

medzi pozadím a záujmovým územím. Realizované nástrojom Treshold. 

5. Prevod obrazu z RGB do indexovaných farieb.  

6. Priradenie transparentnosti bielej farbe. 

Takto upravené snímky boli v prostredí ArcMap spojené do mozaiky (Obr. 12), ktorá 

bola následne transformovaná do vektorovej podoby a súradnicového systému S-JTSK.  

Ďalej sa pristúpilo k vytvoreniu ostatných prvkov potrebných pre zhotovenie mapy. 

Týmito prvkami boli: 

 Bodová vrstva reprezentujúca referenčné stanice VSBO a LYSH. 

 Polygónová vrstva vymedzujúca maximálny dosah sluţieb RTK a DGNSS, ktorý je 

podľa [12] stanovený takto: DGNSS – 100 km, RTK – 20 km. 

 Upravenie (orezanie) vektorovej reprezentácie pokrytia signálom pre dané stanice 

podľa maximálneho dosahu sluţby DGNSS. 

Obr. 11 Porovnanie pôvodného obrazu (vľavo) a upraveného obrazu (vpravo) 
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Na záver boli vytvorené samotné mapy. Ako ich topografický podklad boli pouţité 

Bing Maps, ktoré sú pre ArcMap od verzie 10 dostupné zdarma. Keďţe mapy budú 

umiestnené na stránkach, sú vyhotovené v troch farebných prevedeniach odpovedajúcich 

definovaným štýlom stránok. Výsledné mapy sú v súradnicovom systéme S-JTSK a sú 

zobrazené na Obr. 13 resp. Obr. 14. 

 

 

 

 

Obr. 12 Rastrová mozaika (vľavo) a jej vektorová podoba (vpravo) 
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Obr. 13 Mapa pokrytia službami RTK a DGNSS zo stanice VSBO 
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Obr. 14 Mapa pokrytia službami RTK a DGNSS zo stanice LYSH 
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7.5 Testovanie a nasadenie  

Po vytvorení kompletných stránok a všetkých aplikačných častí nasledovalo ich 

komplexné testovanie. Keďţe aţ 96% webu tvorí typografia, prvé testy boli zamerané 

práve na ňu. V prvom rade bola kontrolovaná zmysluplnosť obsahu a gramatické chyby či 

preklepy. Ďalej sa pokračovalo testovaním kompatibility stránok v rôznych operačných 

systémoch a prehliadačoch. Ako testovacie systémy boli zvolené: Windows XP, Windows 

7, Ubuntu 10.04 a Linux Mint 10. Testovacími prehliadačmi boli: Mozilla Firefox 3.6, 

Opera 11, Google Chrome 9 a Internet Explorer 8. Na platforme Windows boli stránky 

korektne zobrazené všetkými prehliadačmi. Jediným problémom bolo zobrazenie skyplotu 

v Internet Explorer 8, ktorý natívne nepodporuje SVG. Situáciu je moţné riešiť 

doinštalovaním pluginu. V unixových systémoch bolo rozvrhnutie stránok vykreslené 

správne, no nebola korektne zobrazovaná typografia. Tento problém pramenil zo 

skutočnosti, ţe na unixových systémoch nie je beţne inštalovaný font Arial, ktorý je na 

stránkach pouţitý. Situácia bola vyriešená doplnením ďalších dvoch rodín písma do CSS 

súborov. Konkrétne sa jedná o  Nimbus Sans L a FreeSans, ktoré boli zvolené na základe 

článku: http://www.apaddedcell.com/web-fonts. Po testovaní kompatibility sa prešlo na 

testovanie funkcionality. Elevácie a azimuty druţíc produkované skriptami Satellite 

Positon a Great Circle sa v porovnaní s hodnotami odpovedajúcich parametrov 

vypočítaných aplikáciou Topcon Occupation Planning líšia o 1, maximálne 2 uhlové 

stupne, čo je pre účely skyplotu zanedbateľná chyba. Vykreslenie polohy druţíc skyplotom 

bolo vizuálne testované porovnaním s polohou zobrazenou aplikáciou Topcon Occupation 

Planning. Aj v tomto prípade si konštelácie vzájomne odpovedali. Správnosť zobrazenia 

polohy druţíc bola navyše kontrolovaná aj záťaţovým testom, počas ktorého bol skyplot 

snímaný nepretrţite 24 hodín. Tento test bol vykonaný v období od 18:45:00 dňa 3.4.2011 

do 18.45:00 dňa 4.4.2011 a jeho výsledky sú predmetom videa skyplot_video_test_3-

4.4.2011.wmv na priloţenom disku CD. Na záver boli stránky podrobené testovaniu so 

štandardami. Html validátorom úspešne prešla väčšina stránok. Nedostatky majú len 

stránky, na ktorých je zobrazený skyplot, keďţe tento je do stránok vkladaný 

prostredníctvom tagu <embed>, ktorý nie je konzorciom W3C uznaný. Podmienkam CSS 

validátoru vyhoveli všetky CSS súbory. 

http://www.apaddedcell.com/web-fonts
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Po otestovaní boli stránky migrované na server Inštitútu geinformatiky, kde boli 

následne upravené nezávisle na pôvodnom autorovi. 

8 Záver  

Primárnym cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť dynamické webové stránky o 

permanentných GNSS referenčných staniciach VSBO a LYSH. Výsledkom procesu vývoja 

sú webové stránky kompatibilné so štandardmi, ktoré boli implementované najmä 

prostredníctvom skriptovacieho jazyka PHP, pričom ich vizuálny prejav zabezpečuje CSS. 

Popri vývoji stránok bol dôraz kladený aj na ich popis sekundárnymi informáciami. 

Z metadátového hľadiska sú stránky detailne popísané jednak štandardnými HTML 

metadátami a vybranou mnoţinou prvkov Dublin Core. Presná geografická lokalizácia 

staníc je navyše špecifikovaná geo metadátami a tieţ pomocou mikroformátov. 

Po dizajnovej stránke je web spracovaný v duchu minimalistického prístupu. Dizajn 

si zakladá na jednoduchej grafike, dobrom typografickom spracovaní, manipuláciou s 

hluchými miestami a vizuálnej hierarchii a váhe navrhnutých farebných schém. Stránky 

tieţ uţívateľovi ponúkajú moţnosť výberu z troch definovaných farebných kombinácií. 

Aplikačné resp. špecifické súčasti webu sú zamerané hlavne na popis dostupnosti 

sluţieb referenčných staníc. V prvom rade ide o indikáciu pohotovostného stavu Ntrip 

Castru, ktorá uţívateľom ponúka rýchle informácie o tom, či je Caster v online alebo 

offline reţime. Ďalej stránky zobrazujú aktuálny stav dátových tokov RTCM korekcií 

spolu s údajmi o posledne detekovaných chybách alebo výpadkoch. Dostupnosť sluţieb 

RTK a DGNSS z jednotlivých staníc je aj predmetom mapy pokrytia, ktorá je zostavená na 

báze pokrytia signálom mobilným operátorom. Aktuálna a predikovaná konštelácia druţíc 

navigačných systémov GPS, GLONASS, EGNOS a GALILEO, ako aj elevačné masky 

prekáţok na horizonte, sú prezentované v podobe SVG skyplotu, formátovaného opäť 

pomocou CSS.  

Budúci vývoj stránok by sa mohol orientovať napr. na doplnenie moţnosti 

zobrazenia polohy druţíc v uţívateľom stanovenom čase alebo na real-time zobrazenie 

konštelácie postavené na klientských technológiách. 
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