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Anotace 

Tématem této bakalářské práce je porovnání rychlosti programu ERDAS 

APOLLO Server na různých operačních systémech a následné vyhodnocení 

výsledků. Potřebná data pro testování rychlosti poskytla VŠB-TUO. Software na 

porovnávání rychlosti byl poskytnut od společnosti T-Mapy. 

Součástí této práce je popis instalace operačních systému a popis instalace 

programu na těchto systémech a následné vytvoření konfigurace pro publikování 

stejných dat na těchto různých operačních systémech. Získané výsledky jsou 

vynášeny do grafu, které jsou mezi sebou porovnávány. Výsledkem je výběr 

nejvhodnějšího systému pro instalaci programu ERDAS APOLLO Server. 

 

 

Anotation of thesis 

 The subject of the bachelor thesis ist to compare the speed of 

ERDAS APOLLO Server program with use of different operating systems and 

consequent results evaluation.  Data needed for speed testing were provided by 

VŠB-TUO.. The The software for speed comparison was provided by T-mapy 

company.. A part of this thesis describes how to install operation systems and also 

how to install the program on these systems. Furthermore this thesis includes how 

to set up a configuration for publishing the same data on these various operation 

systems. Obtained results are entered into the charts which are compared with 

each other. The outcome is a selection of the most suitable system for ERDAS 

APOLLO Server program installation. 
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2. ÚVOD 

V dnešní době můţeme pozorovat velký rozvoj geoinformačních 

technologii, tyto technologie se více či méně uplatňují jak ve státních organizacích 

tak podnikatelské sféře. Jedním z hlavních poţadavků uţivatele je dostupnost dat. 

Existují dva způsoby jak k těmto datům přistupovat a to lokálně (např. v rámci 

firmy) nebo pomocí internetu. Dalším poţadavkem uţivatele je moţnost s těmito 

daty pracovat, aniţ by musel instalovat speciální programy pro práci s těmito daty. 

Všechna data a potřebné programové vybavení je nainstalováno na jednom místě 

(serveru) a uţivatel k těmto datům přistupuje pomocí internetového prohlíţeče, 

kde můţe s těmito daty pracovat. Pro tvorbu mapového serveru je potřeba zváţit 

finanční prostředky potřebné k zhotovení takového serveru. Mapových serverů je 

celá řada, některé jsou komerční a nelze je pořídit bezplatně (ESRI, TopoL). 

Existují ale také open source programy, které lze získat bezplatně. Tyto open 

source programy se neustále vyvíjí a jejich funkčnost se mnohdy komerčním 

programům vyrovnává. 

3. CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je určení nejvhodnějšího operačního systému 

pro produkt ERDAS APOLLO Server. Testy budou prováděny, se stejnými daty, 

na stejném PC, nezávisle na sobě. Získaná data budou dále zpracována a poté 

vynášena do grafu. Tyto grafy budou následně popisovány.  

Pro zpracování bakalářské práce byly vybrány tyto operační systémy 

Windows XP, Windows 7, Ubuntu a OpenSolaris. Další operační systémy, které 

jsou podporovány produktem ERDAS APOLLO Essentials SDI jsou operační 

systém Red Hat a CentOs. Testy na těchto operačních systémech nebudou 

prováděny z důvodu časové náročnosti jednotlivých testů. Licence na produkt 

ERDAS APOLLO Essentials SDI byla poskytnuta pouze na kratší časové období. 
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3.1. Dílčí cíle 

- Instalace jednotlivých operačních systémů 

- Instalace PostgreSQL a extenze PostGIS  

- Instalace produktu ERDAS APOLLO Essentials SDI (dříve ERDAS 

APOLLO Server) na jednotlivých operačních systémech 

- Instalace produktu ERDAS APOLLO Data Manager 

- Vytvoření WMS sluţby 

- Testování rychlosti pomocí klienta 

- Vyhodnocení výsledku testování 

4. DATA 

Jako testovací data byly pouţity namozaikované letecké snímky okresu 

Karviná. Pouţitá data byla bez souřadnicového systému. Celková velikost 

pouţitých dat byla cca 3,5 GB. 

5. SOFTWARE 

Veškerý pouţitý software byl stáhnut z internetu. Operační systémy 

společnosti Microsoft byly získány v rámci projektu MSDN AA. Zbylé dva operační 

systémy, byly zdarma stáhnuty z oficiálních stránek, jelikoţ se jedná o produkty 

open source. Veškeré produkty společnosti ERDAS byli, také stáhnuty 

z oficiálních stránek této společnosti. Licence k produktům společnosti ERDAS 

byla poskytnuta v rámci studia společností ERDAS. Internetové prohlíţeče jsou 

součástí operačních systémů. 

 

Použité programové vybavení: 

- Operační systém (Windows XP, Windows 7, Ubuntu, OpenSolaris)  

- ERDAS Foundation 2011 

- ERDAS APOLLO Essentials SDI (dříve ERDAS APOLLO Server) 

- ERDAS APOLLO Data Manager 
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- ERDAS APOLLO-Net License Manager 

- Internetový prohlíţeč (Internet Explorer, Mozzila Firefox) 

- Testovací klient 

6. HARDWARE 

Veškeré prováděné zátěţové testy proběhly na osobním počítači (server), 

na který byl v rámci testu pro daný operační systém, vţdy tento systém nově 

nainstalován a doinstalováno potřebné softwarové vybavení pro správný chod 

WMS sluţby. Testovací klient byl spuštěn na druhém PC (klient). 

 

Použité hardwarové vybavení server: 

- Procesor: Intel Core 2 Quad Q6600, 2,4 GHz 

- Paměť: 4 GB 

- HDD: 500 GB 7200 ot./min. 

- Síťové připojení: 1 GB 

 

Použité hardwarové vybavení klient: 

- Procesor: Pentium(R) Dual-Core T4500 2,3 GHz 

- Paměť: 4 GB 

- HDD: 500 GB 5400 ot./min. 

- Síťové připojení: 1 GB 

7. OPERAČNÍ SYSTÉMY 

7.1. Windows XP 

Windows XP je nejúspěšnějším operačním systémem od společnosti 

Microsoft. Pochází z řady systému Windows NT. Byl vydán v roce 2001 a 

prodáván do roku 2008. Firma Microsoft bude ale vydávat bezpečnostní záplaty aţ 

do roku 2014, poté ţivot Windows XP skončí úplně. Od svého uvedení na trh se 
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dočkal tří velkých aktualizačních balíčků (Service Pack). Další aktualizační balíčky 

se uţ vydávat nebudou. Tento systém je určen pro obecné pouţití na osobních, 

firemních počítačích či mediálních centrech. Název XP označuje zkušenost 

(anglicky experience). Mezi nejpouţívanější edice patří Windows XP Home Edition 

a Professional. 

7.1.1. Systémové požadavky pro Windows XP (edice Home a Professional) 

- Procesor: Pentium minimálně 233 MHz, doporučeno 300 MHz nebo 

vyšší 

- Operační paměť: Minimálně 64 MB, doporučeno 128 MB nebo vyšší 

- Grafická karta a monitor: Super VGA (800×600) a vyšší 

- Volné místo na HDD: Minimálně 1,5 GB a více 

7.1.2. Instalace operačního systému 

Byla provedena implicitní instalace systému Windows XP Professional 

(SP3) v 32 bitové verzi. Po dokončení instalace operačního systému byly 

nainstalovány ovladače k hardwaru. 

Podrobný postup instalace operačního systému Windows XP Professional 

se nachází v příloze 1. 

7.2. Windows 7 

Je nejnovější verze operačního systému od společnosti Microsoft, 

nástupce po systému Windows Vista. Windows 7 je prodáván v několika edicích, 

odstupňovaný podle obsaţených funkcí (kaţdá vyšší edice obsahuje vše z niţší 

edice). Plná verze systému Windows 7 vyšla v říjnu roku 2009. Jedním z hlavních 

cílů oproti svým předchůdcům, je snaha o plnou kompatibilitu se všemi existujícími 

ovladači zařízení, aplikacemi a hardwarem. Společnost Microsoft se ve Windows 7 

zaměřila i na multi-dotykové ovládaní tohoto systému. 
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7.2.1. Systémové požadavky pro Windows 7     

- Procesor: Minimálně 1 GHz 

- Operační paměť: 1 GB (32-bit) nebo 2 GB (64-bit) a vyšší 

- Grafická karta a monitor: DirectX 9 s ovladačem WDDM 1.0 nebo vyšší 

- Volné místo na HDD: Minimálně 16 GB (32-bit) nebo 20 GB (64-bit) a 

více 

- Grafika: DirectX 9 grafika s WDDM 1.0 nebo vyšší řidiče 

7.2.2. Instalace operačního systému 

Byla provedena implicitní instalace systému Windows 7 Professional v 32 

bitové verzi. Pomocí sluţby Windows update byly staţeny veškeré ovladače 

k hardwaru společně se Service Packem 1. 

Podrobný postup instalace operačního systému Windows 7 Professional 

se nachází v příloze 2. 

7.3. Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat 

Patří mezi skupinu unixových operačních systému (Linux). Linux je šířen 

v podobě distribucí, které je moţno lehce nainstalovat nebo přímo pouţívat tzv. 

Live CD. Je komunitně vyvíjený operační systém, který je a vţdy bude zdarma. 

Proto je moţné ho nejen volně pouţívat, ale i volně distribuovat i upravovat. Tímto 

se odlišuje od proprietárního operačního systému jako například operační systém 

Windows. Operační systém Ubuntu, je moţno stáhnout z oficiálních stránek, nebo 

si zdarma nechat poslat instalační CD. Tento operační systém se zakládá na 

linuxovém jádře, toto jádro je navrţeno s ohledem na bezpečnost. Díky tomu se 

minimalizuje riziko zavirovaní čí jiného narušení počítače. Název Ubuntu je africké 

slovo, které se obvykle překládá jako lidskost. 

7.3.1. Systémové požadavky pro Ubuntu 10.10 

- Paměť: Minimálně 512 MB 

- Místo na disku: Minimálně 5 GB 
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7.3.2. Instalace operačního systému 

Byla provedena implicitní instalace systému Ubuntu 10.10 Maverick 

Meerkat v 32 bitové verzi 

Podrobný postup instalace operačního systému Ubuntu 10.10 Maverick 

Meerkat se nachází v příloze 3. 

7.4. OpenSolaris 

Je open source unixový operační systém zaloţený na systému Solaris, 

který vytvořila společnost Sun Microsystems. Nyní je součásti společnosti Oracle 

Corporation. Najdete v něm stejně jako v Ubuntu desktop s X.org, Gnome, 

Compizem, Firefox, Thunderbird a spoustu dalších nástrojů. Máme k dispozici 

také spoustu serverového softwaru, jako je například Apache http Server, různé 

databázové stroje apod. Společnost Oracle se rozhodla, ţe Solaris by měl být 

jedinečný a ukončila podporu pro vývoj OpenSolarisu a od verze 11 bude 

dostupná zdarma verze Solarisu 11 Expres. K tomuto kroku moţná vedl strach 

z konkurence Solarisu ve formě OpenSolarisu. Nová verze OpenSolarisu 

vycházela kaţdý půlrok. Moţná naděje OpenSolarisu je v projektu Illumos, jehoţ 

hlavním cílem je přepsání proprietárních součástí OpenSolarisu jako open source. 

Operační systém OpenSolaris nepatří mezi podporované operační 

systémy, na kterých lze oficiálně ERDAS APOLLO Essentials SDI nainstalovat, 

tudíţ neexistuje ţádná oficiální instalace. Při pokusu o spuštění instalace pro linux 

na operačním systému OpenSolaris se nepovedlo spustit ani instalační soubor. 

 Dostupná instalace pro linux pří spuštěni na operačním systému 

OpenSolaris nemůţe nalézt potřebné knihovny. Pokus o přelinkování na jiné 

dostupné knihovny nevedlo k tíţenému úspěchu. Další zkoušenou moţností jak 

spustit ERDAS APOLLO Essentials SDI na operačním systému OpenSolaris bylo, 

překopírovat nainstalovaný ERDAS APOLLO Essentials SDI z operačního 

systému Ubuntu na operační systém OpenSolaris. I tato moţnost však nevedla 

k úspěchu. Proto můţeme říct, ţe operační systém OpenSolaris je nevhodný pro 

pouţití produktu ERDAS APOLLO Essentials SDI a dále se jim jiţ nebudeme 

zabývat. 
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7.4.1. Systémové požadavky pro OpenSolaris 

- Paměť: Minimálně 512 MB 

- Volné místo na HDD: Minimálně 3,2 GB doporučená minimální velikost 

10 GB 

7.4.2. Instalace operačního systému 

Byla provedena implicitní instalace systému OpenSolaris 2009.06 v 32 

bitové verzi. 

Podrobný postup instalace operačního systému OpenSolaris 2009.06 se 

nachází v příloze 4. 

8. POSTGRESQL A EXTENZE POSTGIS 

PostgreSQL je objektově-relační databáze. Vydávána je pod licencí MIT a 

tudíţ se jedná o free a open source software. Na vývoji PostgreSQL se podílí jako 

u většiny open source softwaru globální komunita lidí. Primárně byl vyvíjen pro 

unixové systémy, v dnešní době je podporován všemi hlavními operačními 

systémy. První verze byla uvolněna jiţ v roce 1989. 

 PostGIS je také open source software a přidává k objektově-

relačnímu databázovému systému podporu pro geografické objekty. V podstatě 

umoţňuje vyuţití PostgreSQL jako prostorové databáze. První verze byla 

uvolněna v roce 2001. 

8.1. Instalace PostgreSQL a extenze PostGIS 

Pro instalaci databáze PostgreSQL byla pouţita verze 9.0.3-1 extenze 

PostGIS ve verzi 1.5.2-3. Jako první bylo potřeba vytvořit prostorovou databázi, 

pro její tvorbu jsme pouţili grafické prostředí pro správu databází PostgreSQL a to 

PgAdmin III. Abychom mohli spravovat prostorová data je potřeba doinstalovat 

extenzi PostGIS pro správu geografických dat. Extenze PostGIS přidává do 

databáze dvě tabulky (spytial_ref_sys a geometry_columns), právě tyto tabulky 

umoţňují správu prostorových dat. 
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8.1.1. Instalace na operačních systémech Windows 

Instalace na systémech Windows je nejjednodušší, po spuštění 

instalačního souboru se spustí instalační manaţer, který nás provede jednotlivými 

kroky samotné instalace. 

 

Informace o databázi: 

- User: postgres 

- Password: erdas 

- Port: 5432 

- Database Name: postgis 

 

Podrobný popis instalace databáze PostgreSQL a extenze PostGIS se 

nachází v příloze 5. 

8.1.2.  Instalace na operačním systému Ubuntu 

Instalace probíhá také pomocí instalačního manaţera. Jako u všech 

linuxových distribucí je potřeba spustit instalační soubor jako uţivatel root. A 

pokračovat v samotné instalaci. Při samotné instalaci nemáme moţnost vytvořit 

databázi postgis, proto ji vytvoříme dodatečně pomocí PgAdmin III, kde se nám pří 

instalaci vytvořila šablona template_postgis pro tvorbu databáze postgis. Instalace 

můţe být provedena i v příkazové řádce a to příkazem apt-get install. 

 

Informace o databázi: 

- User: postgres 

- Password: erdas 

- Port: 5432 

- Database Name: postgis 

 



Jakub Lang: Porovnání rychlosti ERDAS APOLLO Server při běhu na 
různých operačních systémech 

2010   10 

Podrobný popis instalace databáze PostgreSQL a extenze PostGIS se 

nachází v příloze 5. 

9. ERDAS APOLLO 

Je produkt společnosti ERDAS. Produkty této společnosti jsou zaměřené 

na práci s leteckými a druţicovými snímky. Usnadňují řešení úloh dálkového 

průzkumu Země, fotogrammetrického zpracování i 3D vizualizace. Zajišťuje 

vysokou úroveň zabezpečení definovanou správcem systému. Serverové produkty 

ERDAS APOLLO navíc nabízejí nové moţnosti manipulace s rastrovými i 

vektorovými daty a umoţňují velmi snadnou implementaci v celopodnikových IT 

řešeních a mapových portálech. Mezi produkty ERDAS APOLLO patří. 

 

ERDAS APOLLO Essentials – SDI - Slouţí jako základ pro správu a distribuci 

vektorových a rastrových dat v prostředí internetu. 

ERDAS APOLLO Essentials – Image Web Server – Produkt, který efektivně 

distribuuje velké mnoţství rastrových prostorových snímku pro tisíce uţivatelů. 

ERDAS APOLLO Advantage - Slouţí jako nástroj pro správu a distribuci velkého 

mnoţství dat. Zahrnuje efektivní katalogizací a sdílení dat v podniku. 

ERDAS APOLLO Professional – Umoţňuje zpracování prostorových dat a 

dokáţe výsledky vizualizovat v 3D. Integruje ERDAS APOLLO Advantage a 

Essentials – SDI. 

9.1. Hardwarové požadavky    

- Procesor: 32-bit nebo 64-bit dvoujádrový 

- Paměť: Minimálně 2 GB a vyšší 

- Volné místo na HDD: Minimálně 4 GB a více 

- Síťové připojení: 100 MB a vyšší doporučeno 1 GB na páteřní síti 
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9.2. Softwarové požadavky 

- Java 6 update 20 a vyšší 

- Objektově-relační databázový systém (PostgreSQL, Oracle, SQL 

Server) 

- Aplikační server (Apache Tomacat 5.5, Apache Tomcat 6, JBoss 6.0.0, 

Web Logic) 

9.3. Instalace ERDAS APOLLO Essentials – SDI 

Na všech operačních systémech proběhla implicitní instalace. Jako 

objektově-relační databázový systém byl zvolen PostgreSQL s extenzi PostGIS a 

jako aplikační server byl zvolen Apache Tomcat 6.  

9.3.1. Instalace na operačních systémech Windows 

Spustíme instalační soubor a postupujeme podle pokynu instalačního 

manaţera. Pro úspěšnou instalaci bude potřeba zadat údaje pouţité při instalaci 

databáze PostgreSQL. 

 

Údaje zadané při instalaci: 

- Server: localhost 

- Port: 5432 

- SID/Databese Name: postgis 

- Catalog User Name: postgres 

- Catalog User Password: erdas 

 

Konfigurace webového přístupu k serveru: 

- http Server Hostname: localhost 

- http Server Port: 80 

- Application server Admin port: 8009 
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Podrobný popis instalace produktu ERDAS APOLLO Essentials SDI se 

nachází v příloze 6. 

9.3.2. Instalace na operačním systému Ubuntu 

Pro spuštění instalačního souboru je potřeba ho spouštět jako uţivatel 

root. Poté uţ instalace probíhá stejně jak na operačních systémech Windows. Po 

ukončení instalace je oproti systému Windows potřeba překopírovat dva řádky do 

souboru tomcat-users.xlm aplikačního serveru, aby bylo moţné vytvořit připojení 

ERDAS APOLLO Data Managerem. V operačním systému Ubuntu se tento 

aplikační server nepouští automaticky se startem PC proto je potřeba ho spouštět 

manuálně a to pomocí souboru start.sh, který se nachází ve sloţce 

nainstalovaného aplikačního serveru Apache Tomcat 6. 

 

Údaje zadané pří instalaci: 

- Server: localhost 

- Port: 5432 

- SID/Databese Name: postgis 

- Catalog User Name: postgres 

- Catalog User Password: erdas 

 

Konfigurace webového přístupu k serveru: 

- http Server Hostname: localhost 

- http Server Port: 8080 

- Application server Admin port: 8009 

 

Podrobný popis instalace produktu ERDAS APOLLO Essentials SDI se 

nachází v příloze 6. 
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9.4. Instalace ERDAS APOLLO Data Managera 

Instalace ERDAS APOLLO Data Managera je moţná pouze na 

operačních systémech Windows. Přístup z ERDAS APOLLO Data Managera 

k ERDAS APOLLO Essentials SDI nainstalovaný na jiném operačním systému 

neţ Windows probíhá přes jiné PC. 

Podrobný popis instalace ERDAS APOLLO Data Managera se nachází 

v příloze 7.  

9.5. Licence 

Licence na produkty ERDAS je vázaná k danému PC. K vygenerování 

licence je potřeba mít nainstalovaný program ERDAS-Net Licensing. Spuštěním 

souboru Show Systém ID zjistíme Systém ID a pomocí něho, nám je vytvořen 

licenční soubor k danému PC. Systém ID je v podstatě MAC adresa síťové karty. 

Adresa můţe být typu LAN nebo WLAN. Proto je potřeba, aby pro vytvoření 

licence bylo zadáno Systém ID, pomocí kterého se nejčastěji připojujeme k síti 

internet. 

Načtení licence se provádí pomoci ERDAS APOLLO-Net License 

Manager, který je součásti ERDAS-Net Licensing. Po načtení licence se nám 

zobrazí seznam produktů, ke kterým se licence vztahuje. Rozkliknutím daného 

produktu se zobrazí informace o licenci k danému produktu jako je např. platnost 

licence, počet platných licenci atd… 

Podrobný popis načtení licenčního souboru se nachází v příloze 7.  

10. TVORBA WMS SLUŽBY 

Samotné publikování prostorových dat probíhá pomocí ERDAS APOLLO 

Data Managerera. Pro podrobný popis produktu a popis jeho funkci, je moţné 

stáhnout manuál na oficiálních stránkách společnosti ERDAS. Tento Data 

Manager je dostupný pouze ve verzi pro operační systém Windows. Pro vytvoření 

WMS sluţby na jiném operačním systému, je potřeba pouţít jiný počítač, který je 
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připojený k síti a na kterém je nainstalovaný operační systém Windows společně s 

Data Managerem. Tvorba a správa WMS sluţeb probíhá právě na tomto počítači. 

Web Map Service (WMS) v češtině webová mapová sluţba. Tento 

standart byl vyvinut a rozšiřován Open Geospatial Consortium (OGC). Sluţba 

umoţňuje sdílet geografické informace v podobě rastrových formátu v prostředí 

internetu.   

Pro vytvoření WMS je se musíme nejdříve připojit k jiţ nainstalovanému 

ERDAS APOLLO Essentials SDI. 

 

Údaje potřebné k připojení: 

- Host: localhost (jiný systém neţ Windows, IP adresa) 

- Port: 80 (Windows) 8080 (Ubuntu) 

- User: admin 

- Password: apollo123 

 

Podrobný popis vytvoření WMS sluţby se nachází v příloze 8. 

 

ERDAS APOLLO Data Manager slouţí pro správu prostorových dat 

uloţených na serveru. Po spuštění programu si můţeme všimnout, ţe se skládá 

z několika částí. 
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Obrázek 1: Části ERDAS APOLLO Data Managera 

 

Menu Bar - obsahuje základní moţnosti nastavení Data Manageru (vytvoření 

připojení k serveru, uloţení nastavení, základní práce s katalogem atd.). 

Tool Bar - obsahuje nejpouţívanější nástroje (uloţení, kopírování, vloţení, 

vytvoření připojení). 

Services Editor panel - obsahuje podrobnější nastavení pro spuštěné sluţby 

WMS, WFS a WCS. 

Explorer panel - obsahuje seznam připojených serverů a data na těchto 

serverech. Na kaţdém serveru jsou data seřazena podle jejich druhu. V tomto 

panelu lze také vytvářet a mazat připojení na servery, dále se připojovat a 

odpojovat k jiţ k vytvořeným připojením.  

Datasets panel - zobrazuje podrobnosti jako jsou vrstvy a informace o datech 

vybraných v Explorer panelu. 



Jakub Lang: Porovnání rychlosti ERDAS APOLLO Server při běhu na 
různých operačních systémech 

2010   16 

Properties panel - obsahuje vlastnosti o spuštěných datech (název, popis, 

souřadnicový systém atd.). Umoţňuje zobrazit náhled a metadata spuštěných 

sluţeb. 

 

Pro podrobnější moţnosti nastavení WMS sluţby pouţíváme jiţ zmíněný Services 

Editor panel. Ten se skládá z několika částí. 

 

Services Editor panel: 

Service Info -umoţňuje měnit informace týkající se názvů a popisů jednotlivých 

sluţeb. 

Data Source - poskytuje podrobnější informace o datech (umístění dat, 

souřadnicový systém atd.). 

Styling Info - umoţňuje měnit moţnosti zobrazení dat. Nastavují se zde výstupní 

formáty a jejich kvalita. 

Security Parameters - tato část umoţňuje nastavovat parametry zabezpečení a 

vloţení Copyrightu. 

Miscellaneous – obsahuje další moţnosti nastavení. 

Resources – obsahuje nástroje pro správu dat (přidání dat, přidání sloţky s daty, 

editace a obnovení seznamu zdrojů). 

10.1. ERDAS APOLLO Web Client 

Součásti instalace ERDAS APOLLO Essentials SDI je i tenký klient. 

Přístup k tomuto klientovi se provádí přes webový prohlíţeč. Do webového 

prohlíţeče se zadá adresa http://localhost:80/apollo-client/ pro operační systémy 

Windows a http://localhost:8080/apollo-client/ pro operační systém Ubuntu. Erdas 

APOLLO Web Client se skládá s následujících části. 

http://localhost/apollo-client/
http://localhost:8080/apollo-client/
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Obrázek 2: ERDAS APOLLO Web Client 

 

Tool bar: 

Navigate - slouţí k výběru a zobrazení a nastavení jednotlivých vrstev. 

Browse - procházení a přidávání a nahrávání dat. 

Edit - slouţí k editaci vrstev a objektů. 

Filter -  umoţňuje filtrování a popřípadě následný export. 

Search - umoţňuje vyhledávání vrstev a objektů. 

 

Navigation bar - obsahuje moţnosti jako je např. přiblíţení, oddálení, změnu 

měřítka, nahrát, uloţit atd.  

 

Ve spodní části ERDAS APOLLO Web Client se zobrazují informace o 

vybrané vrstvě. 

11. TESTOVACÍ KLIENT 

Je nástroj, který slouţí pro testování webových mapových sluţeb tzv. 

WMS. Tento klient je napsán v jazyku Java. Samotný test probíhá tak, ţe se 



Jakub Lang: Porovnání rychlosti ERDAS APOLLO Server při běhu na 
různých operačních systémech 

2010   18 

lineárně zvyšuje počet uţivatelů přistupujících k WMS sluţbě. Kaţdý z uţivatelů 

navíc posílá poţadavek na tuto sluţbu, jako například změna měřítka, 

transformace rastrových dat do poţadovaného výstupního formátu. V našem 

případě je to formát PNG. Testovací klient byl spuštěn na jiném PC (klient) v síti, 

neţ je nainstalovaný produkt ERDAS APOLLO Essentials SDI. Pro kaţdý 

operační systém byly provedeny dva testy. 

11.1. Možnosti nastavení klienta 

Klient se spouští v příkazové řádce pomocí příkazu java –jar 

Nazev_klienta, aby test proběhl úspěšně, je potřeba nastavit ještě některé důleţité 

parametry. Jako je URL adresa WMS sluţby a název vrstvy, popřípadě seznamu 

vrstev, pro které má byt test proveden. U klienta je moţné ještě upravovat některé 

defaultně nastavené parametry. 

 

Seznam parametrů nastavení klienta: 

- -e (--endpoint) URL adresa WMS sluţby 

- -l (--layer) název vrstvy popřípadě názvy vrstev 

- -v (--vendor) parametry specifické pro server 

- -u (--users) uţivatelské jméno 

- -p (--passwd) uţivatelské heslo 

- -d (--read-delay) zpoţdění před další ţádostí (výchozí nastavení 2) 

- -n (--read-num) počet ţádostí uţivatele (výchozí nastavení 10) 

- -t (--threads) počet uţivatelů (výchozí nastavení 1) 

- -f (--format) typ formátu (výchozí nastavení image/png) 

- -i (--increase) doba mezi zvyšujícím se počtem uţivatelů (výchozí 

nastavení 10) 

- -tt (--total-time) celková doba testu (výchozí nastavení 300) 

- -eh (--extend-height) výška v pixelech (výchozí nastavení 800) 

- -ew (--extend-widht) šířka v pixelech (výchozí nastavení 1200) 
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11.2. Parametry testu 1 

- Počet uţivatelů: 20 

- Počet ţádostí uţivatele: 10 

- U zbylých parametrů byly ponechány výchozí hodnoty 

11.3. Parametry testu 2 

- Počet uţivatelů: 300 

- Počet ţádostí uţivatele: 100 

- U zbylých parametrů byly ponechány výchozí hodnoty 

12. VÝSLEDKY 

Výsledky testu se uloţí ve čtyřech souborech, které otevřeme v programu 

Microsoft Office Excel popřípadě jiném podobném programu. Výsledné hodnoty 

vyneseme do grafů pro lepší interpretaci výsledků. 

12.1. Test 1 

 

Graf 1: Test 1 Odpověď / Uţivatel (Windows XP) 
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Graf 2: Test 1 Request / Uţivatel (Windows XP) 

 

 

 

Graf 3: Test 1 Odpověď / Uţivatel (Windows 7) 
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Graf 4: Test 1 Request / Uţivatel (Windows 7) 

 

 

Graf 5: Odpověď / Uţivatel (Ubuntu) 
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Graf 6: Request / Uţivatel (Ubuntu) 

 

12.1.1. Vzájemné porovnání operačních systému (Test 1) 
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klienta zvýšit náročnost testu. Poté jiţ budou rozdíly v průběhu grafu na 

operačních systémech Windows více vidět.  

 

 

Graf 8: Porovnání Request / Uţivatel 
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12.2. Test 2 

 

Graf 9: Test 2 Odpověď / Uţivatel (Windows XP) 

 

 

Graf 10: Test 2 Request / Uţivatel (Windows XP) 
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Graf 11: Test 2 Odpověď / Uţivatel (Windows 7) 

 

 

 

Graf 12: Test 2 Request / Uţivatel (Windows 7) 

 

 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

O
d

p
o

v
ě
ď

 (
m

s
)

Uživatel

GetMap: Doba odpovědí s rostoucím počtem uživatelů 
(Windows 7)

0

20

40

60

80

100

120

140

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

P
o

č
e
t 

re
q

u
e

s
tu

Uživatel

GetMap: Průměrný počet requestů s rostoucím počtem 
uživatelů (Windows 7)



Jakub Lang: Porovnání rychlosti ERDAS APOLLO Server při běhu na 
různých operačních systémech 

2010   26 

 

Graf 13: Test 2 Odpověď / Uţivatel (Ubuntu) 

 

 

 

Graf 14: Test 2 Request / Uţivatel (Ubuntu) 
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12.2.1. Vzájemné porovnání operačních systémů (Test 2) 

 

Graf 15: Test 2 Porovnání Odpověď / Uţivatel 
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Graf 16: Test 2 Porovnání Request / Uţivatel 
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výsledků oproti Windows XP a to především v intervalu 1-60 uţivatelů. Poté se 

hodnoty grafu vyrovnají. Rozdíl opět nastává od 225 uţivatelů, kdy sledujeme 

nárůst hodnot u Windows 7 a ten se drţí do hodnoty 251 (hodnota posledního 

uţivatele, od kterého přišla odpověď). U Windows XP se hodnoty grafu chovají 

podobně, kdy nárůst začíná aţ v 250 uţivatelích. 

Výsledky těchto testu ukázali, ţe operační systém Ubuntu značně 

zaostává oproti operačním systémům Windows. Tento fakt se dal jiţ odhadovat 

s toho, ţe firma ERDAS se snaţí podporovat především operační systémy 

Windows, na které vychází nová verze produktu vţdy s časovým předstihem. 

Podle výsledků testů dosahoval nejlepších výsledků operační systém Windows 7, 

který se tak jeví jako nejvhodnější operační systém pro ERDAS APOLLO 

Essentials SDI. 
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