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PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 
 
Ukázka výstupního souboru RandomExtentRead-mt.csv 
 
TestID;ThreadID;Killed;ThreadCount;Start;Finish;GetMapResponseTime;MapResponseResult;GetMapImageTi

me;MapImageResult;RequestURL; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;1;2011-04-03 08:44:48.937;2011-04-03 

08:44:49.609;453;OK;203;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-454517.401354973,-1097621.8095014363,-453846.56062388077,-

1097896.0196060678&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;1;2011-04-03 08:44:49.609;2011-04-03 

08:44:50.500;609;OK;282;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-456068.93928226497,-1097890.1153828318,-454450.43312502606,-

1102430.343571642&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;1;2011-04-03 08:44:50.500;2011-04-03 

08:44:52.234;1234;OK;500;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMA

GES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Ge

tMap&WIDTH=1200&BBOX=-454188.01263002626,-1100715.3954180123,-452897.4476739578,-

1102422.7133504478&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;1;2011-04-03 08:44:52.234;2011-04-03 

08:44:53.390;844;OK;312;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-456163.32882003294,-1099663.7191287787,-452066.3827552369,-

1101371.9477967094&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;1;2011-04-03 08:44:53.390;2011-04-03 

08:44:54.937;1219;OK;328;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMA

GES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Ge

tMap&WIDTH=1200&BBOX=-453328.5332283853,-1101355.8890231173,-452569.77853261173,-

1102921.7475899833&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;1;2011-04-03 08:44:54.937;2011-04-03 

08:44:56.046;859;OK;250;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-454988.60358063097,-1097782.0299630833,-453984.1262354631,-

1100056.3272562865&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;1;2011-04-03 08:44:56.046;2011-04-03 

08:44:56.421;297;OK;78;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-456144.3865884297,-1097861.3141251435,-453458.0506443701,-

1097985.0770688984&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;1;2011-04-03 08:44:56.421;2011-04-03 

08:44:58.015;1250;OK;328;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMA

GES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Ge

tMap&WIDTH=1200&BBOX=-454516.48539809306,-1100342.0766482558,-453817.4933812299,-

1101588.1113984056&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;1;2011-04-03 08:44:58.015;2011-04-03 

08:44:59.078;828;OK;219;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG
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ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-454313.20505204936,-1098360.8730696398,-453502.3968667184,-

1098674.4785487792&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;2;2011-04-03 08:44:59.078;2011-04-03 

08:44:59.578;359;OK;141;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-454583.4162282496,-1098722.0865373996,-454320.3546507576,-

1101852.897008923&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-5;false;2;2011-04-03 08:44:58.937;2011-04-03 

08:45:00.171;953;OK;281;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-454963.43974788126,-1098248.449644222,-453978.1065982614,-

1101027.6872438316&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;2;2011-04-03 08:44:59.578;2011-04-03 

08:45:01.000;968;OK;454;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-456527.31890137604,-1098440.0008217257,-453344.3749157895,-

1100088.581797126&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;2;2011-04-03 08:45:01.000;2011-04-03 

08:45:01.875;750;OK;125;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-453246.63903137035,-1103617.8331020859,-453165.61789909936,-

1103724.6232051926&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;2;2011-04-03 08:45:01.875;2011-04-03 

08:45:02.421;390;OK;156;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-455743.6491916341,-1101943.746185243,-452208.13828090666,-

1102324.3494877932&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-5;false;2;2011-04-03 08:45:00.171;2011-04-03 

08:45:02.515;1829;OK;515;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMA

GES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Ge

tMap&WIDTH=1200&BBOX=-454351.4030947737,-1099206.3783306296,-453975.9144075774,-

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

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-4;false;2;2011-04-03 08:45:02.421;2011-04-03 

08:45:03.015;422;OK;172;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMAG

ES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Get

Map&WIDTH=1200&BBOX=-454028.1549931609,-1098723.1602724907,-453130.3628333701,-

1102136.7113874382&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 

 

RandomExtentRead-mt;WmsTester-5;false;2;2011-04-03 08:45:02.515;2011-04-03 

08:45:04.078;1141;OK;422;OK;http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?SERVICE=WMS&LAYERS=IMA

GES_RASTER0_04.ECW&FORMAT=image/png&HEIGHT=800&TRANSPARENT=TRUE&REQUEST=Ge

tMap&WIDTH=1200&BBOX=-455160.7379249662,-1098903.6161196507,-452859.33573842945,-

1100270.5615772116&STYLES=&SRS=NONE&VERSION=1.1.1; 
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Příloha č. 2 
 
GetCapabilities výpis souboru ve formátu XML 
 
<!-- ERDAS APOLLO Image Web Server 2011 --> 

− 

<WMT_MS_Capabilities version="1.1.1" updateSequence="2"> 

− 

<Service> 

<Name>OGC:WMS</Name> 

<Title>VSB-TUO, HGF</Title> 

<Abstract>BakalarskaPrace</Abstract> 

− 

<KeywordList> 

<Keyword>ECW</Keyword> 

<Keyword>IMG</Keyword> 

<Keyword>GeoTIFF</Keyword> 

</KeywordList> 

<OnlineResource xlink:type="simple" xlink:href="http://www.vsb.cz"/> 

− 

<ContactInformation> 

− 

<ContactPersonPrimary> 

<ContactPerson/> 

<ContactOrganization/> 

</ContactPersonPrimary> 

<ContactPosition/> 

− 

<ContactAddress> 

<AddressType>postal</AddressType> 

<Address>Bilov 104</Address> 

<City>Bilov</City> 

<StateOrProvince>Czech</StateOrProvince> 

<PostCode>743 01</PostCode> 

<Country>Czech Republic</Country> 

</ContactAddress> 

<ContactVoiceTelephone>734 308 803</ContactVoiceTelephone> 

<ContactElectronicMailAddress>dou061@vsb.cz</ContactElectronicMailAddress> 

</ContactInformation> 

<Fees>none</Fees> 

<AccessConstraints>none</AccessConstraints> 

</Service> 

− 

<Capability> 

− 

<Request> 

− 

<GetCapabilities> 

<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format> 

− 

<DCPType> 

− 

<HTTP> 

− 

<Get> 

<OnlineResource xlink:href="http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?"/> 

</Get> 

</HTTP> 
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</DCPType> 

</GetCapabilities> 

− 

<GetMap> 

<Format>image/png</Format> 

<Format>image/png8</Format> 

<Format>image/jpeg</Format> 

− 

<DCPType> 

− 

<HTTP> 

− 

<Get> 

<OnlineResource xlink:href="http://192.168.0.107/ImageX/ecw_wms.dll?"/> 

</Get> 

</HTTP> 

</DCPType> 

</GetMap> 

</Request> 

− 

<Exception> 

<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format> 

<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format> 

</Exception> 

− 

<Layer> 

<Name>IMAGES</Name> 

<Title>Images</Title> 

<SRS>none</SRS> 

<BoundingBox SRS="none" minx="-456651.80551785143" miny="-1103821.25767577" maxx="-

452051.80551785108" maxy="-1097621.2462471984" resx="0.032857142857142856" 

resy="0.032857142857100258"/> 

− 

<Layer> 

<Name>IMAGES_RASTER0_04.ECW</Name> 

<Title>raster0_04</Title> 

<SRS>none</SRS> 

<BoundingBox SRS="none" minx="-456651.80551785108" miny="-1103821.25767577" maxx="-

452051.80551785108" maxy="-1097621.2462471984" resx="0.032857142857142856" resy="-

0.032857142857142856"/> 

− 

<DataURL> 

<Format>text/xml</Format> 

<OnlineResource xlink:type="simple" 

xlink:href="http://192.168.0.107/ImageX/ImageX.dll?dsinfo?layer=/data/raster0_04.ecw"/> 

</DataURL> 

</Layer> 

− 

<Layer> 

<Name>IMAGES_RASTER0_04.IMG</Name> 

<Title>raster0_04</Title> 

<SRS>none</SRS> 

<BoundingBox SRS="none" minx="-456651.80551785143" miny="-1103821.2576757621" maxx="-

452051.80551785743" maxy="-1097621.2462471987" resx="0.032857142857100036" 

resy="0.032857142857100258"/> 

− 

<DataURL> 

<Format>text/xml</Format> 

<OnlineResource xlink:type="simple" 

xlink:href="http://192.168.0.107/ImageX/ImageX.dll?dsinfo?layer=/data/raster0_04.img"/> 
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</DataURL> 

</Layer> 

− 

<Layer> 

<Name>IMAGES_RASTER0_04.TIF</Name> 

<Title>raster0_04</Title> 

<SRS>none</SRS> 

<BoundingBox SRS="none" minx="-456651.80551785108" miny="-1103821.2576757618" maxx="-

452051.80551785708" maxy="-1097621.2462471984" resx="0.032857142857100036" 

resy="0.032857142857100258"/> 

− 

<DataURL> 

<Format>text/xml</Format> 

<OnlineResource xlink:type="simple" 

xlink:href="http://192.168.0.107/ImageX/ImageX.dll?dsinfo?layer=/data/raster0_04.tif"/> 

</DataURL> 

</Layer> 

</Layer> 

</Capability> 

</WMT_MS_Capabilities>



- 6 - 

 

Příloha č. 3 
 

Prvky dokumentu XML pro dotaz GetCapabilities  
 

<Service> je první část obsahující metadata. Je zde zapsán název, titul a URL adresa. 

Volitelně pak také souhrn, klíčová slova, kontaktní údaje, popřípadě i poplatky a přístupová 

omezení. 

<Capability> obsahuje aktuálně podporované operace, podporovaný výstupní formát, a URL 

prefix, pro všechny operace. 

<Layer> je hlavní část protokolu, popisuje hierarchickou strukturu datových hladin (rodič-

dítě). Nese řadu dalších atributů, jako jsou například tyto: 

<Title>  a  <Name> je vyžadován pro každou hladinu. 

<Abstract> a <KeywordList> volitelné doplňky obsahu a klíčových slov. 

<Style> žádný nebo i několik stylů může být definováno pro hladinu, či kolekci 

hladin.  

<LegendURL> obsahuje lokalizaci mapových legend doplněnou o <Format> 

s logotypem. 

<SRS> každá hladina má jeden nebo více referenčních systémů 

<SRS>EPSG:1234</SRS> . 

<LatLonBoundingBox> vymezuje rohové body (minx, miny, maxx, maxy) zájmové 

oblasti dané vrstvy požitím zeměpisných souřadnic (EPSG:4326). 

<BoundingBox> vymezuje rohové doby (minx, miny, maxx, maxy) zájmové oblasti 

dané vrstvy požitím jiných mapových souřadnic (může jich být i více, ale vždy jen 

jeden pro daný SRS). Volitelně lze doplnit také o atributy resx a resy definující 

měřítkový rozsah. 

<ScaleHint> je volitelný parametr definující min a max meřítko pro vykreslení hladiny. 

<Dimension> a <Extent> jsou volitelné atributy metadat pro multidimenzionální data. 

<MetadataURL> ukládá odkaz na místo uložení podrobnějších metadat nad danými daty. 

<Attribution> nese volitelně další údaje o datech pro jejich identifikaci. Používá řadu dalších 

volitelných elementů jako: <OnlineResource> <Title> <LogoURL> 

<Identifier> a <AuthorityURL> mohou zajišťovat shodu mezi vrstvou WMS a její 

klasifikací pomocí ID value. 

<FeatureListURL> odkazuje na vlastnosti reprezentované danou vrstvou. [18] 
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Příloha č. 4 

OGC specifikace WMTS (Web Map Tile Service) 
 

Je nově zavedeným standardem OGC. Navazuje na dřívější snahy vyvinout škálovatelnou 

výkonnou službu pro webové distribuce map. WMTS byl inspirován OSGeo Tile Map  

Service Specification [17] a podobnými iniciativami jako například Google maps nebo NASA 

OnEarth. WMTS je výslednou harmonizací standardu OSGeo specifikace podle architektury 

OGC. 

WMTS je tak doplňkovou službou k WMS pro dlaždicová data. Je ideálním řešením pro 

dynamická data s pevnou sadou datových dlaždic, kdy webový server pouze zasílá již 

existující soubory. Využitím cache klientských stanic navíc snižuje počet požadavků na server 

a urychluje tak vlastní vykreslení mapy. Zoomování těchto dlaždicových dat je pak dáno 

pevným krokem navoleným pyramidovou strukturou nabízených dat. 

Služba inzeruje dostupné dlaždice pro každou nabízenou vrstvu a pro každý dostupný 

souřadnicový systém. Klienti pak mohou požádat o konkrétní dlaždici, která jim je následně 

zaslána serverem [19]. 

Původní služba WMS umožňuje oproti WMTS ovšem vytvoření mapového výřezu z 

libovolného počtu mapových vrstev nabízených serverem, s libovolným podporovaným 

souřadnicovým systémem, libovolným měřítkem či libovolnou barvou pozadí. WMTS je 

omezena na pevné předem stanovené dlaždice výsledného obrazu a nelze tak vytvářet 

například překryvné operace na straně serveru. 

Cílem WMTS služby je zvýšení výkonu, získané tím, že není potřeba žádná manipulace s 

rastry ani jejich souřadnicové zpracování. 

Každá sada dlaždic má definovány základní parametry jako jsou měřítko dlaždic, šířka a 

výška pixelu, levý horní roh matice, šířka a výška matice (tedy počet dlaždic), každá matice 

má pak ještě definovánu svou sadu úrovní a každá hladina tak odpovídá jedné nebo i více 

dlaždicím. V kombinaci s formátem OTDF tak může být tento protokol velmi rychlý. [4 str. 

67-71] 

Populární, ovšem nestandardizované komerční implementace tohoto přístupu, jsou 

Google Maps, Microsoft Virtual Earth a mapy Yahoo. Tyto již prokázaly jasné výhody této 

metody. 

Předchozí verze IWS (v. 10.1) již implementovala podobný typ protokolu pod názvem WMS-

C (Web Map Service – Cached), který řešil přenos dlaždicových dat a jejich cache na straně 

klienta pomocí omezení WMS GetMap žádostí pevným nastavením jejich metadat. 
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WMTS služba definuje GetCapabilities, GetTile a volitelně i GetFeatureinfo. Dotaz GetTile je 

popsán níže, zbylé dva jsou obdobné protokolu WMS. 

 

GetTile  

 
dotaz zasílá klientovi dlaždicový fragment mapy dostupné vrstvy. Parametry dotazu vychází 

z dotazu GetMap a jsou doplněny o specifické parametry pro dlaždicová data. 

TileMatrixSet Identifikátor maticové sady. 

TileMatrix  Identifikátor vlastní matice. 

TileRow  Řádkový index dlaždice v matici. 

TileCol  Sloupcový index dlaždice v matici. 

 

Ukázka pro tento typ dotazu je zde: 

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

=GETTILE&version=1.0.0&LAYER=etopo2&STYLE=default&FORMAT=image/png&TileMatrixSet=Wh

oleWorld_CRS_84&TileMatrix=10m&TileRow=1&TileCol=3 
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Příloha č. 5 
 
EPSG (European Petroleum Survey Group) 
 

EPSG byla společnost, která vytvořila v roce 1985 pro své členy databázi geodetických 

parametrů k jednoznačnému identifikování souřadnicového systému a definování 

transformací a konverzí mezi jednotlivými CRS. Jedná se o široce využívanou databázi 

zemských elipsoidů, geodetických dat, zeměpisných a kartografických souřadnicových 

systémů, měrných jednotek, atd. V důsledku zániku organizace EPSG převzala správu nad 

touto databází v roce 2005 nově vzniklá asociace The International Association of OGP (Oil 

& Gas producers). EPSG databáze je aktualizována přibližně třikrát až čtyřikrát ročně. 

Podmínkou zařazení georeferenčních systémů do této databáze je, že informace musí být 

veřejné, systém musí být v současné době používán, a parametry jsou uvedeny s předepsanou 

přesností 1 cm [18]. 

Vlastní EPSG databáze sestává z těchto 7 celků: 

PROJCS.CSV Seznam možných projekcí na referenční plochu. 

GEOGCS.CSV  Geocentrické souřadnicové systémy a geodetické datumy. 

VERTCS.CSV Výškové a hloubkové souřadnicové systémy. 

PROJ.CSV  Transformační metody pro převod souřadnicových systémů. 

ELLIPS.CSV  Seznam referenčích elipsoidů. 

PMERID.CSV Tabulka primárních meridiánů. 

UNITS.CSV  Seznam používaných délkových a úhlových jednotek. 
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Příloha č. 6 
 
Základní prvky HFA struktury formátu IMG 
 

Sensor Information - jsou rozdílná data podle použitého typu snímače a rozlišují se 

hlavičkou uvozující daný typ snímače. Nesou informace jako: datum a čas skenování, 

kalibrační údaje snímače a jeho orientaci, počet snímaných pásem či datový formát. 

 

Raster Layer Information - je komponenta, ve které každá hladina vlastní pomocná data 

s parametry jako jsou výška a šířka, typ hladiny (spojitá nebo tematická), datový typ, způsob 

komprese, velikost bloku. V případě Thematic Raster Layer nese navíc ještě doplňkové 

informace, jako počet a hodnoty tříd, barevná paleta, popřípadě i vlastní atributy pro každou 

třídu. 

 

Statistics - vypočtené pro každou rastrovou hladinu: min a max. hodnota, střední hodnota, 

medián a modus, směrodatná odchylka. 

 

Map Information - pro georeferencovaná data ukládá: souřadnice X, Y levého horního rohu, 

velikost pixelu a použité mapové jednotky (metr, inches, feet). 

 

Projection Information - nese pro georeferencovanou hladinu informace o mapové projekci, 

použitém elipsoidu, popřípadě číslu pásma. 

 

Pyramid Layers - je volitelná možnost vybudování pyramid pro rychlejší prohlížení 

velkoobjemových dat. 

 

 


