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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Předkládaná bakalářská práce řeší porovnání rychlosti ERDAS APOLLO serveru při práci 

s různými rastrovými formáty. 

První část práce popisuje funkce použitých softwarových prostředků Image Web Serveru a 

WMS Testeru a věnuje se také specifikaci pro komunikační protokol OGC WMS. Další 

části řeší přípravu konfigurace pro publikování různých datových formátů na platformě 

IWS. Následuje popis konfigurace testovacího nástroje WMS Testeru pro daný úkol, 

kterým je extrémní zátěžový test, jež se snaží ověřit možnou regresní závislosti mezi 

počtem klientů a rychlostí odezvy serveru. Případné rozdíly ve výsledcích testů pro různé 

rastrové formáty jsou sledovaným cílem této bakalářské práce a jsou uvedeny v jejím 

závěru. 

 

Klíčová slova: ERDAS Apollo, Image Web Server, WMS, ECW, GeoTIFF, IMG, rastrové 

formáty 

 

 

ANOTATION OF THE THESIS 
 
This bachelor thesis addresses the comparison of speed ERDAS APOLLO Server at work 

with a variety of raster formats. 

The first part describes the features of the software tools Image Web Server and WMS 

Tester, working in a communication protocol specification to the OGC WMS. Another 

section addresses the configuration of the preparation for the publication of different data 

formats on the IWS platform. The following is a description of the configuration of WMS 

Tester testing tool for the task, which is an extreme stress test, which tries to verify a 

possible regression dependence between the number of clients and the server response rate. 

Any difference in the results of tests for various raster formats are pursued goal of this 

thesis and are included in its conclusion. 

 
Keywords: ERDAS Apollo, Image Web Server, WMS, ECW, GeoTIFF, IMG, raster 

formats, 
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MrSID  Multi-resolution Seamless Image Database 

MSDN  Microsoft Developer Network 

OGC  Open Geospatial Consorcium 

OWS   OGC Web Service 

PNG   Portable Network Graphics 

RAM  Random Access Memory 

RDE   Reduced Resolution Dataset External 

RRD   Reduced Resolution Dataset 

SVG   Scalable Vector Graphics 

TFW  TIFF World 

TIFF  Tagged Image File Format 

WCS   Web Coverage Service 

WebCGM  Web Computer Graphics Metafile 

WGS84 World Geodetic Systém 84 

WMS  Web Map Service 

WMS-C  Web Map Service – Cached 

WMTS Web Map Tile Service 

WWW  World Wide Web 



1 

 

1 ÚVOD 
 

Dnešní doba nabízí v GIS možnosti získávání nejrůznějších rastrových dat, kde především 

data z DPZ umožňují vytvářet i velmi velké rastrové soubory o velikostech GB až TB. 

DPZ nám nabízí především data z leteckého a družicového snímkování pořizovaná ve stále 

větším rozlišení prostorovém i spektrálním, což zajišťuje rozhodně lepší kvalitu těchto dat, 

ale nese s sebou také problém narůstajícího datového objemu. Dalším zdrojem 

velkoobjemových rastrových dat jsou pak také stále častěji skenované starší analogové 

mapové podklady. Množství takových dat dále narůstá také periodickým snímkováním 

území, které například pro českou republiku obnovuje ČUZK každé 3 roky. Podobný 

rozmach dat z DPZ je ovšem celosvětovou záležitostí. Například v USA vznikají DPZ data 

EDOQ (Enhanced Digital Ortho Quads) s rozlišením až 1 m, pokrývající již téměř celé 

území USA. Takto velká data se stávají nepřehledná a jen obtížně smysluplně 

zpracovatelná pokud je nedokážeme spolehlivě a hlavně rychle distribuovat nejrůznějším 

zájemcům z řad státních úřadů, magistrátů, soukromých společností ale i amatérských 

uživatelů pro další zpracování či publikování. 

Otázkou pak je, jaký zvolit komunikační protokol a jaký použít k danému účelu rastrový 

formát. Tato bakalářská práce se zabývá právě možnostmi distribuce velmi velkých 

rastrových dat pomocí internetu či intranetu s využitím mapového serveru zasílajícího 

klientům rastrová data pomocí komunikačního rozhraní OGC WMS. A snaží se posoudit 

vhodnost testovaných rastrových formátů pro tyto účely. 
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2 CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Cílem této bakalářské práce je zjištění případných rozdílů v rychlosti odezvy v závislosti 

na použitém rastrovém formátu. 

Jako mapový server je zde ověřován serverový produkt společnosti ERDAS. Práce 

porovnává tři rozdílné rastrové formáty pro uložení velmi velkých rastrových dat v 

závislosti na rychlosti vyřízení požadavku klienta na server. Pro testování byly vybrány 

tyto rastrové formáty: interoperabilní formát GeoTIFF, licencovaný formát ECW a nativní 

formát společnosti ERDAS, IMG. 

Prvním krokem bylo seznámení se s možnostmi publikování prostorových dat 

prostřednictvím internetu či intranetu, a to pomocí serverového produktu ERDAS 

APOLLO Image Web Server 2011. Dalším krokem pak bylo prostudování možností 

vybraných rastrových formátů s ohledem na jejich strukturu a možné volby nastavení. 

Stěžejním úkolem práce bylo zprovoznění a nastavení serverového nástroje Image Web 

Serveru pro publikování tří testovacích souborů prostřednictvím služby Web Map Service. 

Vlastní otestování možných závislostí mezi rychlostí odezvy webového klienta a použitým 

rastrovým formátem pak proběhlo pomocí testovací zátěžové aplikace WMS Tester.  

Problematikou prezentace rozsáhlých rastrových dat se zabývá také diplomová práce VŠB-

TUO, Hornicko-geologické fakulty, institutu geoinformatiky, autora Tomáše Ježka z roku 

2003 která se tak stala jedním z použitých zdrojů informací [6]. 

Testováním WMS serverů se věnuje také ing. Michal Šeliga, Ph.D., ve své práci Map 

server comparison z roku 2010 [15], a informací z ní bylo rovněž využito v této práci. 
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3 POUŽITÉ PROSTŘEDKY 

3.1 Softwarové nástroje 

Pro účel bakalářské práce byly využity níže uvedené softwarové nástroje. A to jak pro 

vlastní publikování testovacích dat, tak pro jejich otestování na rychlost přenosu 

v závislosti na daném rastrovém formátu. 

3.1.1 ERDAS 

Společnost ERDAS Inc., je zaměřena na práci s leteckými a družicovými snímky 

s možností zpracování úloh dálkového průzkumu Země, 2D i 3D vizualizace dat a 

fotogrammetrických měření. Její stěžejní produkt ERDAS IMAGINE nabízí pokročilé 

nástroje pro zpracování a vyhodnocování rastrových i vektorových dat s možností řady 

kompresních nástrojů. Pro fotogrammetrické zpracování leteckých a družicových snímků 

nabízí pak společnost ERDAS produkt LPS. Součástí nabídky společnosti jsou nyní i 

nadstavby pro spolupráci s prostředím nástrojů ESRI. 

 Publikování těchto dat pak zajišťují její serverové produkty ERDAS APOLLO a ERDAS 

TITAN, které dovolují práci s mnoha rastrovými i vektorovými formáty. Jejich doménou je 

publikování velmi velkých rastrových souborů vzniklých z dat DPZ, a to v řádu až TB 

datové velikosti. Tyto servery dovoluji obsloužit až tisíce klientských aplikací. Pro účely 

práce byl použit produkt řady ERDAS APOLLO Essentials – Image Web Server, který 

efektivně distribuuje až TB rastrových dat pro tisíce klientů [10]. Jeho bližší popis 

následuje v kapitole 4. 

Distributorem produktů ERDAS v ČR je od dubna roku 2009 společnost T-Mapy. 

3.1.2 WmsTester 

WMS Tester je Java-aplikace sloužící k testování WMS serverů a jejím hlavním cílem je 

extrémní zátěžový test, který se snaží ověřit možnou regresní závislost (počet klientů x 

rychlost WMS serveru). Autorem produktu je Ing. Michal Šeliga, Ph.D., ze společnosti    

T-Mapy. Nástroj je volně dostupný na stránkách www.sourceforge.net. Podrobnější popis 

se nachází v kapitole 6. 

http://www.erdas.com/Products/ERDASProductInformation/tabid/84/currentid/1850/default.aspx
http://www.sourceforge.net/
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3.2 Testovací data 

Předmětem bakalářské práce je vlastní testování několika vybraných rastrových formátů 

publikovaných prostřednictvím ERDAS APOLLO -  Image Web Server 2011. Data byla 

připravena vedoucím práce, Ing. Růžičkou Ph. D., a k testování byly zvoleny tyto rastrové 

formáty: IMG, ECW a GeoTIFF. 

Pro daný úkol bylo zapotřebí získat velkoobjemová data v řádu desítek GB. Byl tedy 

použit ortorektifikovaný letecký snímek oblasti karvinska, okolí dolu Doubrava, uložený 

ve třech daných rastrových formátech s volbou vybudování pyramid. Data jsem obdržel  

18. 2. 2011. 

Snímky mají rozměr 140 000 x 188 696 pixelů  

bitovou hloubku 24 bit (3 x 8 bit), 3 pásma RGB 

velikost pixelu je 0,032857 m 

Použitý souřadnicový systém je S-JTSK 

Geografické souřadnice zobrazené oblasti jsou: 

TLX -456 651,805 518 m 

TLY  -1 097 621,246 247 m 

BRX  -452 051,805 518 m 

BRY  -1 103 821,257 676 m 
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4 IMAGE WEB SERVER 2011 
Je serverový produkt základní řady ERDAS APOLLO. 

Aplikaci lze odzkoušet i v bezplatné verzi, kdy je ovšem limitována maximální velikostí 

rastrových souborů na 50 MB nekomprimovaných dat a obslouží maximálně 

10 simultánních klientů. 

4.1 Doporučené prostředky 

Doporučený operační systém je Windows server 2003 nebo Windows server 2008 

s podporou služby ISS-6 respektive ISS-7, vyžadován je vícejádrový CPU a minimálně 

2 GB RAM. Doporučená konfigurace pro testování je 8 jádrový CPU (4 dvoujádra), 8 GB 

RAM a SCSI 10K RAID5 (s 5 HDD). Přednost se dává formátu NTFS před FAT32. Pro 

správnou instalaci vyžaduje WMS podporu Microsoft ISS (Internet Information Services) 

v. 5, nebo novější a aplikaci Java 1.5 nebo vyšší. 

Cache size je doporučeno nastavit na volbu „Microsoft Dynamic Cache Service“ nebo 

klasicky 1/4 celkové operační paměti. 

IWS lze zkušebně spustit i na desktopových platformách Windows XP, Windows Vista 

nebo Windows 7, ale bude omezen možnostmi nižší verze ISS (například limitován na 

maximálně 10 současných klientů). 

Zabezpečení dovoluje ověřovat uživatele a jeho heslo, IP adresu, kódování SSL. Může se 

také omezovat typ dotazu, oblast regionu obrazových dat či jejich volitelné rozlišení [4]. 

4.2 Komunikační protokoly 

IWS zajišťuje serverovou komunikaci Klient / Server prostřednictvím 6 různých 

komunikačních protokolů, a to konkrétně WMS, ECWP, Image X, ArcXML, JPIP a 

nejnověji také WMTS. Jejich charakteristiky následují níže. 

4.2.1 WMS (Web Map Service) 

WMS je OGC standard pro komunikaci Klient / Server. 

Odpověď na základní dotaz GetMap, je odesílána ve formátech jpeg nebo png, formát gif 

není IWS podporován. Tento komunikační protokol je předmětem této bakalářské práce a 

je podrobněji popsán v kapitole 5.  
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Pro WMS dovoluje prostředí IWS nastavení základních parametrů pro každý importovaný 

soubor.  Parametry nastavitelné v prostředí IWS jsou tyto: 

Layer Group - nabízí seskupení do podhladin protokolu WMS. 

Output CS -  je seznam podporovaných souřadnicových systémů podle kódů EPSG 

oddělených čárkou. 

Name – určuje název rastru pro WMS protokol, obdobně platí i Name Template pro 

adresář. 

Title – je souborový název rastru a opět obdobně Title Template pro adresář. 

Custom Tags – slouží pro volitelné přidání tagů WMS vrstvy [4 str. 108-109]. 

4.2.2 WMTS (Web Map Tile Service)  

Je nově specifikovaný komunikační protokol OGC pro přímý přenos pyramidových 

dlaždic za účelem zrychlení komunikace. Velikost dlaždic je buď pevná (256 x 256 px) 

nebo i volitelná. Podrobněji je tento nový formát popsán v příloze č. 4 [15, 17]. 

 

 

Obrázek 1 IWS WMS a WMTS 

 

4.2.3 ECWP (ERDAS Compressed Wavelet Protocol)  

Tento komunikační protokol odesílá datové bloky komprimované ve formátu ECW a 

dekomprimují se až na klientské stanici. Klientská stanice přijaté bloky ukládá do cache, 

tudíž není potřeba je opakovaně zasílat a snižuje se tím i zatížení sítě. Formát je 
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doporučován pro velké zatížení, protože poskytuje nejrychlejší odpověď na klientských 

aplikacích. Klientská stanice ovšem vyžaduje plugin ECW JPEG 2000 a podporu 

javaScriptu. ECWP je patentován ERDAS, jako rozhraní pro streaming velmi velkých 

obrazových dat [4]. 

4.2.4 Image X (Image Extractor for HTML) 

Je komunikační protokol, kde server pracuje s formáty ECW nebo JPEG2000, ale klientům 

již zasílá jen klasické formáty JPEG nebo PNG. Využívá rozšíření ISAPI a jeho výhodou 

je jednoduché rozhraní. Zasílá buď metadata, jako je šířka, výška, barevná hloubka, 

velikost buňky, či souřadnicový systém a to na dotaz DSINFO (Dataset Information 

Request), nebo na dotaz IMAGE (Image Sub-setting Request) zašle rastrová data o 

zadaných souřadnicích. Je ideální pro náhledy obrázků a přehledy v HTML [4]. 

4.2.5 Arc XML (ESRI) 

Je komunikační protokol produktů ESRI a je podporován od verze 1.7 s rozšířením na 

verzi 2.0. Využívá ArcXML ISAPI filtr, který zachytí žádost na server ArcIMS a 

nasměruje k tomuto rastru web server. Zasílané rastry jsou opět ve formátu JPEG nebo 

PNG [4]. 

4.2.6 JPIP (Jpeg 2000 Interactive Protocol) 

Tento komunikační protokol pracuje pouze s formátem JPEG2000 a to i na straně klienta, 

kde vyžaduje jeho plugin. Je vhodný při požadavku interoperability ISO/IEC. 

Doporučován je však pro menší data, jelikož nad 10 GB nekomprimovaných dat má již 

komunikační problémy [4]. 

 

4.3 Podporované rastrové formáty 

IWS dovoluje načtení rastrových dat v šesti různých podporovaných datových formátech. 

Jedná se o tyto formáty: ECW, JPEG2000, GeoTIFF, IMG, MrSID a OTDF. 

Jejich bližší specifikace a vlastnosti následují níže. 
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4.3.1 ECW (ERMapper Compress Wavelets) 

Je proprietární rastrový formát s waveletovou kompresí (1:10-1:100) optimalizovaný pro 

velmi velké rastry. Zvládá i data velikosti řádu TB s možností až 255 vrstev. 

Volné použití je pouze pro soubory do velikosti 500 MB nekomprimovaných dat, pro větší 

data je zapotřebí licence ECW Technology. Minimální velikost vstupního souboru je 

128x128 pixelů. Výsledná barevná hloubka je 8 bitová. Tento formát umožňuje použití 

průhledného kanálu [1, 2]. 

4.3.2 JPEG 2000 (Joint Photographic Experts Group) 

Je rastrový formát, který je díky podpoře ISO standardu interoperabilní a umožňuje také 

bezeztrátovou kompresi dat. 

Otočení o násobek 90° , oříznutí či zrcadlové převrácení lze provézt bez kompletní 

rekomprese a tím související ztráty kvality. Navíc lze při editaci rekódovat pouze změněné 

dlaždice a i ty lze případně komprimovat na původní velikost, což nevyžaduje znovu 

zapisovat celý soubor. Lze také volit kvalitu kódování rozdílně pro různé regiony obrazu. 

 

Při porovnání JPEG2000 s formátem ECW uvádí zdroj [4] tyto výsledky: 

Při barevné hloubce nad 8 bit na kanál je lepší JPEG2000. 

Pro extrémně velká data, nad 1 TB, je lepší ECW. 

Komprese a dekomprese je u ECW rychlejší než u JPEG2000. 

Při použití průhledného kanálu je ECW rychlejší než JPEG2000. 

4.3.3 GeoTIFF 

Je rastrovým standard s georeferenčními informacemi ve formátu TIFF, které zajišťují 

navázání rastru na známý model prostoru nebo projekci mapy. Vychází z rastrového 

formátu TIFF. Ten je jedním z široce používaných rastrových formátů, nezávislý na 

platformě. 

GeoTIFF je plně v souladu se specifikacemi TIFF 6.0 a využívá soubor tagů, definující 

informace pro georeferencování. Jeho cílem bylo vytvořit dobře strukturovaný formát pro 

ukládání řady geografických informací a navázání rastrového obrazu na známý model 

prostoru nebo projekci mapy. Specifikace GeoTIFF 1.0 byla uvolněna v září 1995 a 

podporovala nejčastěji používané a mezinárodně podporované souřadnicové systémy. 

Všechny GeoTIFF informace jsou zakódovány do několika vyhrazených TIFF tagů a 
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nenesou žádné soukromé informace neviditelné standardem TIFF. Georeferenční 

parametry jsou uchovány v souboru "Keys", které jsou prakticky totožné s funkcí "Tag", 

jen mají o jednu úroveň abstrakce více než TIFF. Používají se číselné kódy Keys ID 

v rozsahu 0-65535, popisující typ projekce, souřadnicový systém, datum, elipsoid a další 

[3, 13, 14]. Pro jejich jednoznačné určení se využívá kódů databáze EPSG, která je 

podrobněji vysvětlena v příloze č. 5. 

 

BigTIFF 

 

Klasický formát TIFF má díky své 32 bitové struktuře velikostní omezení. Jeho soubor 

může mít velikost maximálně 4 GB. Tuto hranici řeší formát BigTIFF využívající novou 

verzi systémové knihovny libtiff, která je navíc i zpětně kompatibilní. Využívá 64 bitovou 

strukturu a od standardního formátu TIFF se tak liší pouze hlavičkou, uvozující 64 nebo 32 

bitovou strukturu dat. Koncovka zůstavá pro oba formáty stejná a to TIFF [16]. 

S ohledem na velikost testovacího souboru byl použit právě formát BigTIFF. 

 

TFW (TIFF World) 

 

TFW je variantou pro georeferencování souboru TIFF pomocným souborem TFW. 

Označení vychází z konvence pro georeferenční soubory (World file), kdy se používá 

znak W. Pro soubory TIFF je tedy označení TFW, obdobně pak JGW, PGW nebo BPW 

pro rastrové formáty JPG, PNG a BMP. Pro soubory GeoTIFF je tento soubor nadbytečný, 

ale pokud je i tak použit a jeho hodnoty by se neshodovaly s hodnotami uloženými v 

GeoTIFF, budou mít hodnoty souboru TFW u ESRI nástrojů přednost [14]. 

Jedná se o textový soubor se 6 řádky ASCI kódu, určující X a Y velikost pixelu, případnou 

rotaci a mapové souřadnice levého horního rohu. 

Níže je uvedena ukázka použitého TFW souboru.  

 

0.0328571428571428560 x-ová velikost pixelu v metrech 

0.0    x-ová rotace 

0.0    y-ová rotace 

-0.0328571428571428560 y-ová velikost pixelu v metrech 

-456651.78908927966 x-ová mapová souřadnice levého horního rohu 

-1097621.2626757699 y-ová mapová souřadnice levého horního rohu 
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4.3.4 IMG (Imagine) 

 Je nativním formátem produktů ERDAS a používá strukturu HFA Object Directory 

(Hierarchal File Format), ve které jsou zapouzdřeny rozdílné objekty. Struktura ovšem 

není pevně fixována a může být volitelně upravována přidáváním nových objektů [5]. 

V této struktuře se rozlišuje souborová sekce – File name a její podtřída sekce vrstev - 

Layer name  s doplňkovými informacemi podle zde uvedeného schématu. Podrobněji se 

struktuře HFA věnuje příloha č. 6. 

 

Obrázek 2 IMG HFA struktura 

 

 

V případě souborů větších než 4 GB, se vytváří pomocný datový soubor s koncovkou IGE 

(ERDAS_IMG_EXTERNAL_RASTER), kdy si hlavní soubor IMG udrží svou HFA 

superstrukturu, ale vlastní obrazová data jsou uložena právě do tohoto pomocného souboru 

IGE, který je již bez HFA struktury. Vychází se z omezení 32 bit limitu pro HFA formát. 

Pyramidy nad rastrovými daty jsou uloženy do souboru RRD (Reduced Resolution 

Dataset), který mívá velikost kolem 8% velikosti původního rastrového souboru, ovšem 

velikost může být i větší, až kolem 33%. Přesáhne-li velikost souboru RRD 2 GB jsou data 

uložena do doplňkového souboru RDE (Reduced Resolution Dataset External) [10].  
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4.3.5 MrSID (Multi-resolution Seamless Image Database) 

 

Formát MrSID vyvinula firma LizardTech, Inc., na zakázku vlády USA a FBI pro ukládání 

a on-line manipulaci s digitálními záznamy otisků prstů. MrSID umožňuje komprimovat 

vybrané vstupní soubory do jednoho výstupního souboru a zajišťuje bezešvou strukturu 

dat. Nyní slouží i k ukládání georeferencovaných rastrových dat, a to pomocí GeoTIFF 

GeoKeys přiložených do metadat. 

MrSID používá patentovaný způsob komprimace a uložení dat, při kterém není nutné 

dekomprimovat celé soubory, ale dekomprimují se data pouze pro vybraný výřez. Tak lze 

velmi rychle zobrazovat data z rozsáhlých souborů i na běžných systémech nebo je 

přenášet po síti. Využívá diskrétní waveletovou kompresi, kdy při nižším kompresním 

poměru je bezeztrátová, vyšší jsou však už kompresí ztrátovou. [8] 

Existují tři typy formátu MrSID: 

MG2 - Který je limitován velikostí do 2 GB na soubor a umožňuje pouze ztrátovou 

kompresi. Byl zaveden v roce 1992. 

MG3 – Který zvládá i bezeztrátovou kompresi, má neomezenou velikost výstupního 

souboru, a optimalizační funkce s možností volby procesu kódování pro zájmovou oblast.  

MG4 – Nejnovější verze, uvolněná v roce 2009, která řeší podporou LiDARových dat. 

4.3.6 OTDF (Optimized Tile Delivery Files) 

OTDF je rastrovým formátem, který je tvořen pyramidami s výchozí velikostí dlaždic 

256 x 256 pixelů pro úroveň 0. Každá další úroveň je vždy poloviční proti předchozí, 

úroveň 1, 2, 3, atd. Tyto dlaždice jsou ukládány buď ve formátu JPEG pro běžná rastrová 

data, nebo ve formátu PNG pro data s průhledným kanálem, nebo nulovou hodnotou rastru. 

Volitelné je nastavení 8 bitové palety pro PNG formát. Výstupní soubor je asi 1,5 x větší, 

než nekomprimovaná data a asi 10 x větší, než při použití ECW komprese. 
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4.4 Podpůrné nástroje (Tools) 

Při instalování produktu ERDAS APOLLO – IWS lze doinstalovat podpůrné nástroje, 

které jsou v krátkosti uvedeny zde: [4] 

 

ER Viewer  

Jednoduchý prohlížeč podporovaných formátů. 

ECW Header Editor  

Nástroj pro editaci projekčních a souřadnicových metadat obsažených ve formátech ECW 

a JPEG 2000. 

ECW Check  

Tento nástroj ověřuje integritu ECW souborů. 

 

ECW Opacity Builder  
Je nástroj pro přidání kanálu průhlednosti do zadaného ECW souboru. 

 

ECW JPEG2000 File Reporter 

Podává základní informace o vlastnostech souborů ve formátu ECW a JPEG2000. 

J2I Index Creator  

Slouží pro indexování souborů k jejich rychlejšímu dekódování. 

 

OTDF Builder  

Tento produkt zajišťuje sestavení optimalizovaných dlaždicových kolekcí pro rastrové 

formáty podporované IWS. 

NCS File Reporter  

Je prostředek, který umožňuje úpravy definovaných souřadnicových systémů. 
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5 OGC (OPEN GEOSPATIAL CONSORCIUM) 
Je celosvětová nevládní nezisková organizace sdružující více než 330 komerčních, 

vládních, nevýdělečných a vědeckých institucí z oblastí GIS/CAD.  Založena byla roku 

1994 (původně OGIS Ltd.) jako pokračovatel neziskové nadace OGF (Open GRASS 

Foundation) za účelem vývoje a implementace standardů pro prostorová data, služby GIS, 

zpracování dat a jejich výměnu. Řada OGC specifikací je vydána v rámci ISO standardů 

(ISO 19100) [7, 12, 18]. Jedná se například o tyto standardy: 

OGC Abstract Specification, což je ucelená sada dokumentů vytvářející komplexní pohled 

na geoinformační technologie a datovou interoperabilitu. Je základním kamenem dalších 

OGC specifikací, rozhraní či protokolů.  

GML (Geography Markup Language), která definuje kódování XML (eXtensible Markup 

Language) pro přenos a uložení geografických informací. 

Feature Geometry, je schéma pro popis geografických elementů jako geometrických a 

topologických primitiv.  

5.1 WMS (Web Map Service) 

Je světovým standardem vyvinutým a dále rozšiřovaný OGC, ze skupiny standardů OWS 

(OGS Web Service), dalšími jsou pak WCS (Web Coverage Service), WFS (Web Feature 

Service) a WRS (Web Registry Service). Služba WMS pracuje na principu Klient - Server 

a poskytuje jednoduché rozhraní pro HTTP dotazy nad GIS daty ve formě rastrových map. 

Jako mezinárodní norma byl standard WMS přijat úřadem ISO (International Organization 

for Standardization) pod označením ISO 19128 Geographic Information: Web Map 

Service v roce 2005. 

Základní typy dotazů pro WMS jsou tyto [7]:  

GetCapabilities - Pokud daný klient nezná možnosti a vlastnosti spravovaných dat, což se 

skoro ve všech případech děje, potřebuje tyto možnosti zjistit. Proto klient při první 

komunikaci se serverem sestaví GetCapabilities dotaz pro získání metadat WMS serveru 

v XML souboru. 

GetMap - Tento typ dotazu lze považovat za hlavní, klientovi zpřístupní mapu ve formě 

obrazových dat v určitém rastrovém formátu - JPEG, PNG nebo GIF. 

GetFeatureInfo - Tento typ dotazu vrací klientovi XML soubor s atributy daného prvku 

na mapě o určitých souřadnicích. 
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5.1.1 WMS Specifikace 

Dotaz začíná vždy prefixem s URL adresou  http://host[:port]/path?{name[=value]&} 

Následovanou strukturovaným dotazem začínající znakem? 

Vyhrazené znaky jsou tyto: 

? Oddělovač značící začátek dotazu. 

& Oddělovač jednotlivých parametrů v dotazu. 

= Oddělovač mezi názvem a hodnotou parametru. 

/ Oddělovač parametrů hlášení vyjímek typu MIME. 

:  Oddělovač pro SRS parametry. 

, Oddělovač jednotlivých hodnot parametru (dvě čárky ,, označují prázdnou 

hodnotu). 

 

5.1.2 GetCapabilities 

Je prvotním dotazem komunikace prostřednictvím WMS a vyžaduje pouze dva povinné 

parametry:  

 

SERVICE=WMS   Název služby 

REQUEST=GetCapabilities  Název vlastního dotazu 

A dva nepovinné parametry: 

VERSION=version   Verze protokolu WMS 

UPDATESEQUENCE=string Číselný údaj určující četnost obnovy cache pro dotaz 

 

REQUEST - uvozuje jeden z možných požadavků WMS protokolu. 

VERSION  - verze protokolu WMS určená třemi čísly „x.y.z“. Nebude-li v dotazu číslo 

verze uvedeno, nebo když nebude serveru WMS známo, odpoví nejbližší známou verzí 

protokolu. 

 

Správně sestavený dotaz může vypadat například takto: 

http://localhost/ecwp/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities 

 

WMS server pak na tento dotaz odpoví dokumentem ve formátu XML, jehož hlavní prvky 

jsou popsány v příloze č. 3. 

http://localhost/ecwp/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities
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5.1.3 GetMap 

Je stěžejním dotazem protokolu WMS a kromě již popsaných základních elementů je 

sestaven také z následujících prvků [18]: 

FORMAT - specifikuje výstupní rastrový formát dat. Pro "picture" formát zahrnuje běžné 

obrazové formáty (GIF, PNG a JPEG). Pro "graphic element" formát zahrnuje SVG 

(Scalable Vector Graphics) nebo WebCGM (Web Computer Graphics Metafile). 

SRS - (Spatial Reference System) určuje referenční systém pomocí jmenného prefixu 

EPSG kódu rozdělených dvojtečkou. Popř. AUTO pro definování libovolného středu 

projekce: (AUTO:auto_proj_id,epsg_units_id,lon0,lat0). Není-li uveden žádný 

(SRS=NONE), nelze vrstvu překrývat s jinými. 

BBOX - (Bounding Box) definuje obdélníkový výřez mapy pomocí čtyř rohových hodnot: 

minimální délka, minimální šířka (levý spodní roh), maximální délka a maximální šířka 

(pravý horní roh) a to v jednotkách SRS (dekadicky, nebo s plovoucí desetinnou čárkou). 

LAYERS - je výpis požadovaných mapových vrstev oddělovaných čárkou, přičemž první 

bude nejspodnější. 

STYLES - je seznam platných stylů každé vrstvy, oddělených čárkou, prázdná hodnota 

reprezentuje výchozí styl. "STYLES=" 

WIDTH a HEIGHT - definuje šířku a výšku výsledného rastrového obrazu, nebude-li se 

poměr stran shodovat s BBOX, bude obraz deformován. 

TRANSPARENT - určuje průhlednost a nabývá hodnot "TRUE" nebo "FALSE" 

(implicitní je FALSE), například u vektorových dat je možno nastavit pozadí na 

průhlednou-TRUE (musí být povoleno v parametru Opaque), nebo při hodnotě FALSE se 

použije plná barva definované v BGCOLOR. Transparentnost zvládá nejlépe formát GIF. 

BGCOLOR - barva pozadí, definována hexadecimálně, implicitní je bílá (0xFFFFFF). 

Formát pro zápis je 0xRRGGBB. 

EXCEPTIONS - uvádí předdefinována chybová hlášeni pro klienta. Implicitní je 

application/vnd.ogc.se_xml. Vyjímka application/vnd.ogc.se_inimage vrací chybovou 

hlášku v podobě obrázku. Vyjímka application/vnd.ogc.se_blank vrací pouze text „off“ na 

pozadí, upozorňující na prázdná data. 

Dotaz GetMap může vypadat například takto: 

http://localhost/ecwp/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=._raster0_04.tif&FORMAT=image/png

&WIDTH=1200&HEIGHT=800&TRANSPARENT=FALSE&REQUEST=GetMap& BBOX=-

454857.89,-1100514.39,-453859.23,-1098082.85&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1 
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6 WMS TESTER 
 

WMS Tester je Java-aplikace sloužící k testování WMS serverů a jejím hlavním cílem je 

extrémní zátěžový test, který se snaží ověřit možnou regresní závislost (počet klientů 

versus rychlost WMS serveru). Autorem produktu je Ing. Šeliga, Ph.D., ze společnosti     

T-Mapy.  Nástroj je volně dostupný na stránkách www.sourceforge.net ve verzi 1.0 se 

základním nastavením. Pro práci použitá, rozšířená verze 1.1, byla poskytnuta vedoucím 

práce, Ing. Růžičkou, Ph.D. 

WMS Tester byl v bakalářské práci použit k zátěžovému testu WMS serveru IWS. Jeho 

úkolem je zasílat na server požadavky GetMap  podle nabídky GetCapabilities testovaného 

WMS serveru. Počet dotazů i počet klientů a jejich časové řízení je nastavitelné parametry 

WMS Testeru [15]. 

6.1 Nastavení WMS Testeru 

 

WMS Tester je aplikací v jazyce Java, spustitelný například pomocí příkazové řádky 

příkazem java -jar <název java souboru>. Po spuštění se zobrazí nápověda a dostupné 

nastavitelné parametry.  

Pro verzi WmsTester-1.0 je volitelně nastavitelných 5 základních parametrů testu: 

-e   --endpoint  URL adresa testovaného WMS serveru. 

-l --layer   Seznam požadovaných WMS vrstev oddělených „&&“. 

-v --vendor  Specifické parametry oddělené „&&“, název a hodnota jsou 

odděleny „=“. 

-u --user   Autorizační údaje pro chráněný server. 

-p --passwd  Heslo pro chráněný server. 

 

Pro verzi WmsTester-1.1 je těchto 5 základních parametrů doplněno o dalších 

8 nastavitelných hodnot umožňujících detailnější řízení testu. Jedná se konkrétně o tyto 

parametry: 

-d --read-delay  Pauza mezi dotazy (default: „2 s“). 

-n -read-num  Požadovaný počet rastrů na klienta (default: „10“). 

-f --format  Formát výstupního rastru (default: „image/png“). 

-t --threads  Počet vláken (klientů) (default: „1“). 

http://www.sourceforge.net/


17 

 

-i --increase  Interval připojování dalších klientů (default: „10“). 

-tt --total-time  Časový limit délky testu (default: „300 s“). 

-eh --extend-height Volitelná výška rastru (default: „800 px“). 

-ew --extend-width Volitelná šířka rastru (default: „1200 px“). 

 --help   Nápověda k nastavení aplikace. 

 --version  Výpis verze aplikace. 

 
Obrázek 3 WMS Tester Setting 

 

Zadáním parametru –e, pro funkční URL adresu WMS serveru se spustí test 

s přednastavenými hodnotami. Přidáním dalších nastavitelných parametrů lze pak 

ovlivňovat průběh celého testu podle potřeb. Výsledky testu jsou zapsány do 4 textových 

souborů formátu CSV, které jsou popsány níže. 
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6.2 Výstupní soubory WMS Testeru 

 

Výstupem WmsTesteru jsou 4 soubory v datovém formátu CSV, které lze načíst například 

do aplikace Microsoft Excel. 

První soubor CSV nese seznam všech naměřených hodnot a další tři jsou pak jejich 

průměry pro časové bloky, vláknové úseky a celý test.  

Výstupní soubory jsou vytvořeny ve stejném adresáři, jako byl spuštěn samotný 

WMS Tester. Při každém novém spuštění se tyto soubory ovšem automaticky přepíší. Po 

každém testu je tedy nutné výsledky přesunout do jiného adresáře. 

Pro rychlou vizualizaci výsledků lze použít aplikaci Wmstester-view, což je prohlížecí 

nástroj vytvořený mým kolegou, studentem VŠB-TUO Ostrava, Bc. Pavlem Mráčkem. 

 

 

Obrázek 4 Wmstester-view 

 

Níže je rozepsána struktura dat výstupních souborů z WMS Testeru pro každý ze 

4 souborů.           

  

RandomExtentRead-mt.csv 

 

Tento soubor obsahuje seznam naměřených hodnot všech zaslaných dotazů GetMap. 

TestID    Označení prováděného testu. 

ThreadID   ID klientského vlákna. 

Killed    Logická úspěšnost dotazu <false, true>. 

ThreadCount   Počet současných vláken. 

Start    Datum a čas začátku dotazu. 
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Finish    Datum a čas vyřízení dotazu. 

GetMapResponseTime Čas zpracování požadavku serverem (ms). 

MapResponseResult  Výsledek odpovědi na dotaz <OK, IOError, ServiceError>. 

GetMapImageTime  Čas přenosu dat ze serveru (ms). 

MapImageResult  Výsledek získání obrazu <OK, ServiceError, null>. 

RequestURL   Vlastní URL dotaz pro GetMap. 

 

RandomExtentRead-mt-avg.csv 

Tento soubor nese sumární součty za celý test. Prvních 6 proměnných TestID, ThreadID, 

Killed, ThreadCount, Start a Finish je stejných pro všechny 4 soubory. Následující 

proměnné jsou pak součty za jednotlivé úseky. 

OK   Součet úspěšně vyřízených dotazů. 

IOError  Součet chyb čtení. 

ServiceError  Součet chyb serveru. 

Total   Součet všech dotazů za interval. 

AvgGetMap  Průměrný čas zpracování požadavku serverem (ms). 

AvgGetImage Průměrný čas přenosu dat ze serveru na klienta (ms). 

AvgTotal  Průměrný čas vyřízení celého požadavku (ms). 

AvgThreads  Průměrný počet současných vláken.  

 

RandomExtentRead-mt-slate.csv 

Tento soubor obsahuje sumární součty pro časové bloky testu, kdy dochází ke spuštění 

dalšího klienta, po intervalech -i. Oproti předchozímu souboru má navíc pouze jedinou 

proměnnou. 

Period   Čas sledovaného intervalu (ms). 

 

RandomExtentRead-mt-thread.csv 

A tento poslední, čtvrtý soubor má zapsány sumární součty za jednotlivé úseky testu, při 

přidání dalšího vlákna. Navíc je zde opět pouze jediná proměnná.  

Period   Doba úseku (ms).  
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7 TESTOVANÁ DATA 
 

Pro testování, byla vedoucím práce vytvořena testovací data, jejichž základní popis 

následuje. 

Tato data, pro svou datovou velikost, která čítá 129 GB, nebudou přiložena k bakalářské 

práci a zůstanou k dispozici pouze u vedoucího práce, Ing. Růžičky, Ph.D., Součástí dat 

přiložených k bakalářské práci, bude pouze rastrový soubor ve formátu ECW, jehož 

velikost 1,88 GB, dovoluje umístění na přiloženém datovém médiu DVD. 

Na další stránce je umístěn náhled testovaných rastrových dat a dále následuje popis 

parametrů těchto dat pro jednotlivé testované formáty. 

Ke každému formátu je přiložen snímek ImageInfo, získaný načtením dat do produktu 

ERDAS IMAGINE – Viewer a zobrazením jejich Layer Info. Přehlednou formou podává 

základní informace o souboru.  
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Obrázek 5 Náhled použitých rastrových dat 
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7.1 IMG  

 

Testovaný rastrový formát je tvořen 4 soubory: 

raster0_04.img velikost 17,1 kB  hlavní soubor 

raster0_04.ige velikost 73,8 GB  externě uložena vlastní rastrová data 

raster0_04.rrd velikost 765 MB  soubor vybudovaných pyramid 

raster0_04.rde velikost 23,0 GB  vlastní data pyramid 

 

Hlavní soubor IMG drží strukturu HFA Object Directory. Pro soubory větší než 4 GB se 

vytváří pomocný datový soubor IGE.  Pyramidy nad rastrovými daty jsou uloženy do 

souboru RRD, pokud ovšem nepřesáhne velikost 2 GB, kdy jsou uloženy do doplňkového 

souboru RDE. Data mají vybudovány pyramidy. 

Formátu IMG se blíže věnuje kapitola 4.3.4. 

 

Obrázek 6 ImageInfo IMG 
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7.2 ECW 

Testovaný rastrový formát je tvořen dvěma soubory: 

raster0_04.ecw velikost 1,88 GB  hlavní rastrový soubor 

raster0_04.aux velikost 13,2 kB  metadata rastrového souboru, jako 

projekce, datum, vlícovací body, souřadnicový systém, statistika 

 

Data mají vybudovány pyramidy a jsou komprimovány waveletovou kompresí. 

Formátu ECW se blíže věnuje kapitola 4.3.1. 

 

 

Obrázek 7 ImageInfo ECW 
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7.3 GeoTIFF  

Testovaný rastrový formát je tvořen dvěma soubory: 

raster0_04.tif  velikost 20,7 GB  rastrový soubor 

raster0_04.tfw velikost 93 B   pomocný georeferenční soubor ve 

formátu ASCI 

Data mají vybudovány pyramidy a jsou komprimovány LZW kompresí. 

Formátu GeoTIFF se blíže věnuje kapitola 4.3.3. 

 

 

Obrázek 8 ImageInfo TIF 
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8 REALIZACE 

8.1 Hardwarové prostředky použité pro testování 

Pro účely testu byly vyžadovány dva samostatné počítače, kdy jeden měl roli serveru 

s operačním systémem Windows server 2003 a instalovaným IWS, včetně testovaných dat. 

Druhý počítač, v roli klienta, pak zajišťoval práci WMS Testeru. Oba počítače byly 

vzájemně propojeny pomocí routeru do sítě LAN. 

Operační systém Windows server 2003 byl zvolen podle doporučení výrobce IWS. 

Windows server 2003 byl získán pomocí školní licence produktů firmy Microsoft 

z programu MSDN Academic Alliance. 

 

Server 

 

Operační systém Windows Server 2003, 32bit 

Procesor  AMD Athlon 64x2 Dual (Core Processor 3800+) 

Operační paměť 2 GB RAM 

Pevné disky  2 x HDD 300 GB, Serial ATA, NTFS 

Síťové karty  2 x Ethernet 1 Gbit/s 

Systém a data byly uloženy na rozdílných discích. 

 

Klient 

 

Operační systém Windows XP SP1, 32bit 

Procesor  AMD Athlon 64 (3500+) 

Operační paměť 0,5 GB RAM 

Pevné disky  HDD 200 GB, Serial ATA, NTFS 

Síťové karty  Ethernet 100 Mbit/s 

 

Router 

 

Výrobce  SNC 

Síťové porty  4x Ethernet 100 Mbit/s 
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8.2 Instalace IWS 

Zkušební verze IWS 10.1, bez licence, byla získána po zaregistrování na stránkách 

společnosti ERDAS, dne 8. 11. 2010. Při její instalaci došlo k vyzvání k doinstalování 

služby Microsoft Internet Information Server v.5, která je volitelnou doplňkovou součástí 

operačních systémů Windows a zajišťuje IWS serverovou podporu pro publikování 

rastrových dat. Poté proběhla již korektní instalace IWS. 

Součástí instalace IWS jsou i ukázková rastrová data ve složce sampleimages.  

Volitelně lze doinstalovat také tools pro základní úpravy rastrových dat, které jsou popsány 

výše, v kapitole 4.4. Samostatným doplňkem je pak ER Viewer, který bezchybně zobrazil 

testovací velkoobjemová data. 

V průběhu prací vydala společnost ERDAS novou verzi IWS 11.0 a s ohledem na stupeň 

rozpracování bylo rozhodnuto o přechod na tuto novější verzi.  

Licenční soubor NET Licencing, pro plně funkční IWS verze 11.0, byl dodán 11. 2. 2011, 

a to od společnosti T-Mapy. Licence se vztahovala na veškeré produkty řady ERDAS 

APOLLO, včetně testovacího nástroje ERDAS APOLLO Essentials – Image Web Server. 

Datum expirace této licence bylo 10. 5. 2011. 

 

Obrázek 9 ERDAS Licence 
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8.3 Nastavení IWS 

Při spuštění IWS konzoly je uživatel vyzván k zadání názvu serveru, ke kterému se hodlá 

připojit. Následně je mu zpřístupněno nastavení celé konzoly. Implicitně je název serveru 

nastaven na hodnotu Localhost, lze zadat také úplný název počítače nebo jeho IP adresu. 

Po úspěšném přihlášení se zpřístupní další záložky. 

 

 

Obrázek 10 IWS Connect 

 

První záložka, Files, nabízí hierarchickou souborovou strukturu připojených rastrových 

souborů. Po nainstalování jsou automaticky importovány ukázkové soubory z adresáře 

ERDAS\Image Web Server\sampleimages. Volby nastavení jednotlivých rastrových 

souborů jsou buď dědičné,  Inherit, nebo lze volby nastavit pro jednotlivé soubory 

rozdílně. 

Položka Services, definuje nastavené komunikační protokoly, pomocí kterých bude daný 

rastrový soubor dostupný klientům. 
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Obrázek 11 IWS Files 

 

Pro potřeby práce byla připojena, pomocí proměnné Path relativní cestou, testovací data 

z adresáře RasterData. Dědičně byla všem souborům nastavena proměnná Services pouze 

pro komunikaci WMS protokolem. 

Karta File(s) Info poskytuje přehledně základní parametry každého rastrového souboru 

jako je datová, pixelová a souřadnicová velikost a použitý souřadnicový systém. 

 

 

Obrázek 12 IWS File(s) Info 

 

Na kartě Viewer lze jednotlivé soubory prohlížet, testovaná rastrová data se ovšem 

nepodařilo zobrazit, patrně jsou pro tento základní prohlížeč příliš velká. 
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Na kartě Preferences je možnost nastavit některé základní údaje zobrazené při dotazu na 

GetCapabilities, jako je název, klíčová slova nebo kontaktní informace. Takto upravený 

dokument GetCapabilities pro testovaná data je uveden jako příloha č. 2. 

 

8.4 IIS (Internet Information Server) 

Po korektním nainstalování konzoly IWS se v adresáři IIS vytvoří virtuální adresář ECWP, 

který využívá IWS pro svou serverovou službu. Nabízí možnosti zabezpečení, a to 

omezením na povolené IP adresy, podsítě nebo domény. 

Další možností je zrušení anonymního přístupu k adresáři a vyžadování hesla či případně i 

zabezpečení komunikace pomocí certifikátů. 

8.5 Publikování dat pomocí WMS 

Korektně importovaná rastrová data byla po nastavení dostupná pomocí povoleného 

komunikačního protokolu WMS. Toto bylo prověřenot jednak dotazem GetCapabilities na 

adrese  

http://<server_adress>/ecwp/ecw_wms.dll?sample? 

REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS 

Tedy v tomto případě lze požadovat adresy s názvem serveru localhost, pouze pro vlastní 

server, home-roman, který je názvem počítače a 192.168.0.107, což je jeho IP adresa v síti 

LAN. Tedy URL adres by zněly takto: 

http://localhost/ecwp/ecw_wms.dll?sample? REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS 

http://home-roman/ecwp/ecw_wms.dll?sample? REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS 

http://192.168.0.107/ecwp/ecw_wms.dll?sample? REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS 

 

A rovněž lze získat rastrová data mapového výřezu příkazem GetMap, například pomocí 

následující adresy: 

http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAGES_RASTER0_04.ECW&FOR

MAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=GetMap&WIDTH=1200&BBOX=

-454351.4030947737,-1099206.3783306296,-453975.9144075774,-

1099552.1576894354&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1 

 

Pokud byl ovšem zkoušen nelicencovaný IWS, bylo odpovědí na tento dotaz hlášení 

„Image size too large for the licence“. 

 

http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAGES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=GetMap&WIDTH=1200&BBOX=-454351.4030947737,-1099206.3783306296,-453975.9144075774,-1099552.1576894354&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1
http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAGES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=GetMap&WIDTH=1200&BBOX=-454351.4030947737,-1099206.3783306296,-453975.9144075774,-1099552.1576894354&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1
http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAGES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=GetMap&WIDTH=1200&BBOX=-454351.4030947737,-1099206.3783306296,-453975.9144075774,-1099552.1576894354&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1
http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAGES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=GetMap&WIDTH=1200&BBOX=-454351.4030947737,-1099206.3783306296,-453975.9144075774,-1099552.1576894354&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1
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8.6 Vyladění výkonu IWS 

 

Podle uživatelského manuálu pro ERDAS IWS [4 str. 44-51] byla provedena doporučená 

nastavení pro zvýšení výkonu IWS pro víceprocesorové servery. V nastavení IIS je potřeba 

vytvořit nový fond aplikací pro aplikační knihovnu ImageX, následně je třeba vytvořit 

ImageX aplikaci pro tento aplikační fond a tuto nakonfigurovat pro lepší výkon. Toho lze 

docílit nastavením maximálního počtu pracovních procesů podle počtu jader procesoru. 

Tedy v tomto případě byla nastavena hodnota 2, pro 2 jádrový procesor na 2 současné 

procesy.  

Poté ještě zbývá přesměrovat virtuální adresář aplikace pro nastavení ImageX. Tato 

operace vyžaduje editaci souboru Config.xml, který je standardně dostupný na adrese 

ERDAS\Image Web Server\config. V jeho parametru <Advanced> je potřeba dopsat 

následující element <VirtualDirectory>ImageX</VirtualDirectory> a v elementu 

<ImageX> nastavit počet klientů na proces na hodnotu <Threads>3</Threads>.  

Tímto je vyladěni dokončeno a je potřeba jen restartovat službu IIS. To lze provézt nejlépe 

systémovou proměnnou „iisreset“ z příkazové řádky operačního systému. 

8.7 WMS Tester - klient 

Pro potřeby testování rychlosti publikování byla použita, v kapitole 6 popsaná, aplikace 

WMS Tester ve verzi 1.1.  

Pro první zkušební spuštění byl zadán z příkazové řádky operačního systému příkaz: 

java -jar wmstester1_1.jar -e http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll 

Jelikož však nebyla zadána žádná vrstva, která by se testovala, tak se pouze vypíše seznam 

dostupných vrstev podle údajů získaných z GetCapabilities a hlášení Layer not specified. 

 

Následující příkazem byl spuštěn již jednoduchý test: 

java -jar wmstester1_1.jar -e http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll -l 

._RASTER0_04.ECW 

Tento test je jedno vláknový, takže se vytvoří jeden jediný WMS klient, který postupně 

dotazuje server, aby získal 10 náhodných rastrů zadané vrstvy. Tento test již skončí 

hlášením Background thread finish a v adresáři, kde se nachází WMS Tester se vytvoří 

4 výstupní soubory CSV, jejichž struktura je popsána v kapitole 6.2. 

 

http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll%20-l%20._RASTER0_04.
http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll%20-l%20._RASTER0_04.
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Skutečně zátěžový test však potřebuje zadat další volitelné parametry. Správně sestavený 

příkaz by zněl například takto: 

java -jar wmstester1_1.jar -e http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll -l 

._RASTER0_04.ECW -d 0 -t 50 -i 10 -tt 600 -n 100 

Tímto příkazem se spustí test, který vytvoří 50 klientů-vláken (-t 50) a bez pauzy mezi 

dotazy (-d 0) se snaží získat každým klientem -n 100 rastrů, dokud jich nemá plný počet 

nebo pokud nevyprší časový limit -tt 600 s. Požaduje se tím tedy vytvoření a vyřízení 

5 000 dotazů GetMap (50 x 100). Další klienti jsou aktivováni v –i 10 s intervalech pro 

zjištění vlivu počtu klientů na rychlost odpovědi WMS serveru. Tak by měla s narůstajícím 

počtem klientů stoupat doba odezvy WMS serveru. Takto parametrizovaný dotaz byl 

použit pro vlastní testování dat, které následuje. 

http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll%20-l%20._RASTER0_04.
http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll%20-l%20._RASTER0_04.
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9 NAMĚŘENÉ VÝSLEDKY 

9.1 Potíže s nastavením S-JTSK 

 

Při vlastním testování byly potíže se správným rozpoznáním souřadnicové systému 

testovaných dat. Ten byl totiž nastaven na S-JTSK, což je lokální souřadnicový systém 

používaný pouze v české a slovenské republice. Tím je jeho podpora u globálních 

světových softwarů mnohdy problematická. Tento souřadnicový systém není ani součástí 

databáze EPSG a pouze některé software, například produkty společnosti ESRI, jej 

korektně rozpoznávají pod kódem ESRI 102067.  Nástroj ERDAS IMAGINE nově nabízí 

jeho korektní podporu ve své knihovně IMAGINE\etc\Projections [20]. Ovšem knihovnu 

se nepodařilo korektně importovat pro produktovou řadu ERDAS APOLLO - IWS, aby byl 

souřadnicový systém S-JTSK správně rozpoznán. Pro formát ECW byl rozpoznán jako 

RAW, a u formátů IMG a GeoTIFF byl označen jako neznámý a implicitně byly datům 

nastaveny hodnoty pro projekci – LOCAL a pro datum – WGS84. Toto způsobovalo potíže 

při dotazu GetMap, kdy se zaměnily souřadnice miny a maxy a výsledkem dotazu byl 

pouze bílý čtverec. Takže WMS server neprováděl žádné výpočtové operace a odpovědi 

díky tomu byly velmi rychlé, v řádu stovek milisekund. Tento problém způsoboval rozdíl 

ve směru souřadnic pro systém S-JTSK a WGS84. Souřadnice systému S-JTSK se zadávají 

pro III. kvadrant, ale souřadnice systému WGS84 jsou zadávány pro I. kvadrant. 

Problém se podařilo vyřešit úpravou WMS Testeru, kdy mu byl napevno zadán rozsah pro 

povolený extent. Ten je jinak získáván z informací obsažených v GetCapabilities. Tímto 

bylo možno problém se záměnou hodnot miny a maxy ošetřit jejich opačným zadáním. 

Parametry souboru extent byly nastaveny takto:  

minx = -456651 

miny = -1097621 

maxx = -452051 

maxy = -1103821 
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9.2 Sledování systémových prostředků 

 

Celá sestava klient - server byla otestována 2. 4. 2011, a následující den proběhly zátěžové 

testy. 

WMS Tester byl spuštěn na klientském PC s parametry: 

java -jar wmstester1_1.jar -e http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll -l 

._RASTER0_04.ECW -d 0 -t 50 -i 10 -tt 600 -n 100 

Parametry jsou blíže vysvětleny v kapitole 8.7. 

V průběhu testování byly oba počítače sledovány pomocí systémového nástroje „Správce 

úloh“ systému Windows, na zatížení procesorů a zaplnění operační paměti. Počítač v roli 

serveru byl navíc sledován i nástrojem „Sledování sítě“, který je součástí systémových 

nástrojů Windows server 2003. Po otestování každého formátu byla služba IIS restartována 

z příkazové řádky sytému příkazem „iisreset“ a restartován byl vždy i IWS, aby byly 

získány stejné výchozí podmínky pro každý test. Výsledky sledování systémů shrnuje 

následující tabulka. 

 

    ECW IMG GeoTIFF 

Server 

Využití CPU 100% 40-80% 15% 

Využití RAM 1880 MB 1450 MB 1140 MB 

Vytížení sítě 40% 10% 0% 

Klient Využití CPU 40% 30% 5% 

Délka testu   1764 s 5140 s 5535 s  
Tabulka 1 Zatížení serveru a klienta 

 

9.3 Zpracování výsledků 

 

Ač byl v parametrech pro WMS Tester nastaven maximální čas na -tt 600, tedy 

600 sekund, probíhal test buď do získání 5000 odpovědí na dotaz, což vychází 

z požadavku 50 klientů, každý po 100 dotazech. Tato podmínka byla ovšem splněna pouze 

pro test formátu ECW. Jinak byl test ukončen automaticky po uplynutí cca 5500 sekund. 

Toto ukončení bylo ale patrně nekorektní a nebyl naplněn požadavek 5000 dotazů, což se 

projevilo i na rozložení dotazů podle počtu klientů. Pro test formátu IMG bylo provedeno 

1249 testů pro 45-50 klientů, což neodpovídá plynulejšímu rozložení dotazů pro test 

formátu ECW. 

http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll%20-l%20._RASTER0_04.
http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll%20-l%20._RASTER0_04.
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Pro každý ze tří testovaných formátů byla získána sada 4 výstupních souborů 

WMS Testeru. Tyto jsou součástí elektronických příloh a ukázka souboru 

RandomExtentRead-mt.csv  pro formát ECW je v příloze č. 1. 

Jejich importováním do prostředí Microsoft Excel, bylo možno zpracovat výsledky 

testování a vytvořit výsledné tabulky a grafy.  

Tabulky shrnují hodnoty naměřené při testování do tříd podle počtu současně 

obsluhovaných klientů. Zahrnují průměrné hodnoty za jednotlivé třídy i za celý test a 

sumární hodnoty počtu úspěšně vyřízených dotazů, chyb čtení a chyb serveru. 

Grafy vykreslují čas odezvy serveru v závislosti na délce testu a počtu obsluhovaných 

klientů. Vyneseny jsou pouze počáteční části naměřených dat, podstatné pro posouzení 

testu. Úplná data testů jsou uložena v elektronické příloze. 

Hodnoty času odezvy jsou pak pro názornější představu proloženy spojnicí trendu 

zapsanou polynomem 6. řádu včetně zobrazení rovnice regrese a hodnoty spolehlivosti. 
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9.4 Testování formátu ECW 

 

Test trval 1764 sekund a bylo při něm zasláno 5000 dotazů na server. Všechny dotazy byly 

úspěšně zpracovány a odpovědi předány klientovi, tedy nenastalo žádné hlášení IO Error. 

Odpověď na dotaz GetMap byla obdržena v průměrném čase 8,75 s. Maximální doba 

vyřízení požadavku byla při testu 60,6 s a minimální pak 0,3 s. Nejčastější délka odpovědi, 

tedy statistický modus činil 13,4 s. 

 

Klientů 

Formát ECW 

Průměrně Celkem 

Dotazů/s Čas vyřízení (s) Dotazů IO Error Service Error 

1-4 2,02 1,18 100 0 0 

5-14 2,51 3,64 329 0 0 

15-24 2,65 7,08 531 0 0 

25-34 2,75 10,12 677 0 0 

35-44 2,60 13,63 1385 0 0 

45-50 2,85 15,91 1978 0 0 

1-50 2,83 8,75 5000 0 0 
Tabulka 2 Naměřené hodnoty pro test formátu ECW 

 

 
Graf 1 Testování formátu ECW 
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9.5 Testování formátu IMG 

 

Test trval 5140 sekund a bylo při něm zasláno 1347 dotazů na server. U pěti dotazů se 

nepodařilo zaslat požadovaná data a bylo vráceno hlášení IO Error. Odpověď na dotaz 

GetMap byla zaslána v průměrném čase 222,02 s. Maximální doba vyřízení požadavku 

byla při testu 531 s a minimální pak 1,4 s. Nejčastější délka odpovědi, tedy statistický 

modus činil 139 s.  

 

Klientů 

Formát IMG 

Průměrně Celkem 

Dotazů/s Čas vyřízení (s) Dotazů IO Error Service Error 

1-4 0,43 22,04 20 1 1 

5-14 0,08 138,06 21 1 1 

15-24 0,04 218,05 11 0 0 

25-34 0,04 215,73 17 1 1 

35-44 0,06 335,92 24 0 0 

45-50 0,26 222,97 1249 2 2 

1-50 0,26 222,02 1342 5 5 
Tabulka 3 Naměřené hodnoty pro test formátu IMG 

 

 

Graf 2 Testování formátu IMG 
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Při detailnějším zkoumání začátku testu lze vypozorovat náhlý nárůst času odezvy při 

9 klientech. Z průměrné délky odpovědi 8 s došlo skokově k nárůstu na průměrnou 

hodnotu 207 s. 

 

 
Graf 3 Detail formátu IMG 
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9.6 Testování formátu GeoTIFF 

 

Test trval 5535 sekund a bylo při něm zasláno 464 dotazů na server. Pouze dva dotazy byly 

úspěšně vyřízeny, všechny zbylé byly ukončeny hlášením IO Error. První odpověď byla 

vyřízena v čase 374 s. Druhá odpověď byla vyřízena po 502 s. Další dotazy se již 

nepodařilo vyřídit vůbec a vždy byly ukončeny hlášením IO Error. 

 

Klientů 

Formát GeoTIFF 

Průměrně Celkem 

Dotazů/s Čas vyřízení (s) Dotazů IO Error Service Error 

1-4 0,0038 438,14 2 2 2 

5-14 0,0158 - 0 10 10 

15-24 0,0158 - 0 10 10 

25-34 0,0158 - 0 10 10 

35-44 0,0174 - 0 11 11 

45-50 0,0822 - 0 419 419 

1-50 0,0838 - 2 462 462 
Tabulka 4 Naměřené hodnoty pro test formátu GeoTIFF 

 

 

 
Graf 4 Testování formátu GeoTIFF 
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9.7 Porovnání testovaných formátů 

 

Vzájemným porovnáním testovaných formátů podle doby odezvy k počtu klientů je 

zřejmé, že formát ECW je nejrychlejší s průměrnou dobou odpovědi 8,75 sekundy, o celý 

jeden řád je pomalejší formát IMG s průměrnou dobou odpovědi 222,02 sekundy. A pro 

formát GeoTIFF se pomocí IWS podařilo vyřídit pouze 2 požadavky a to s průměrným 

časem odpovědi 438,1 sekundy. Pro přehlednost byly přidány lineární spojnice trendů, 

včetně zobrazení rovnice regrese a hodnoty spolehlivosti. 

 

 
Graf 5 Vzájemné srovnání testovaných formátů 
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10 ZÁVĚR 
 

Úkolem bakalářská práce bylo porovnání rychlosti ERDAS APOLLO serveru při práci 

s různými rastrovými formáty. K tomuto účelu byl vybrán produkt Image Web Server 

z produktové řady ERDAS APOLLO Essentials. Vedoucím práce byly vybrány tři, ze šesti 

rastrových formátů, které jsou produktem IWS podporovány. Pro účely testování byly 

použity velmi velké rastrové soubory, řádově desítky GB, aby bylo vyloučeno jejich 

zpracování v operační paměti serveru. Tyto tři formáty byly pomocí IWS úspěšně 

publikovány komunikačním protokolem OGC WMS. Tento úkol vyžadoval nastudování 

problematiky rastrových dat a také prostudování specifikace OGC pro komunikační 

protokol WMS. Pomocí existující aplikace, WMS Testeru, který byl dodán vedoucím 

práce, byly otestovány rychlosti publikování těchto tří zvolených rastrových formátů. 

Výsledky testování byly posouzeny a prezentovány formou přehledných tabulek a grafů 

vytvořených v prostředí tabulkového procesoru Microsoft Excel.  

Testováním bylo ověřeno, že formát ECW, využívající moderní kompresní algoritmus 

založený na principu diskrétní waveletové transformace je vhodnou volbou pro práci 

s velmi velkými rastrovými soubory, kdy ani při plném zatížení testem, když se na server 

dotazovalo 50 klientů, nepřekročila průměrná doba odpovědi 16 sekund.  

Testováním formátu IMG bylo zjištěno, že jej lze publikovat i při velmi velkých 

velikostech, ovšem rychlost odezvy serveru je vyhovující pouze pro menší počet současně 

obsluhovaných klientů. Testováním se projevil dramatický nárůst doby odezvy, pokud 

počet klientů dosáhl 10. Průměrná odezva se zvýšila z počátečních 22 sekund, na hodnoty 

kolem 200 sekund, což je pro klienty nekomfortní prodleva.  

Testováním formátu GeoTIFF bylo zjištěno, že při velmi velkých velikostech je pro 

publikování rastrových dat zcela nevhodný. Při testech se podařilo úspěšně vyřídit pouze 

dva ze 464 dotazů na server. Ale navíc i doba odezvy těchto dvou úspěšných dotazů byla 

průměrně 438 sekund, což je klientsky nepřijatelná hodnota. 
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