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Příloha 1:  Instalace Windows XP Professional 

- Prvním krokem je vložení instalačního CD do mechaniky a následné 

restartování počítače. Po restartu budeme vyzvání k stisknutí jakékoliv 

klávesy. 

- Počkáme dokud, se nezobrazí nabídka, kde máme na výběr 3 možnosti. 

Chceme systém instalovat, proto stiskneme ENTER. 

- Následují licenční podmínky Microsoftu, ty potvrdíme stisknutím klávesy 

F8. 

- Nyní mohou nastat dvě možnosti. První nastane, pokud jsme měli na 

PC již nainstalovaný tento operační systém, zobrazí se možnost tento 

systém opravit stisknutím klávesy R (bez ztráty dat). Druhou možnosti je 

instalace nové kopie, kterou zahájíme stisknutím klávesy ESC. 

- Dále zvolíme místo, kam chceme systém instalovat. 

- Nyní instalace naformátuje diskový oddíl, zahájí kopírování souborů a 

restartuje PC. 

- Po restartu se nainstaluje samotný operační systém. Pro dokončení je 

potřeba vyplnit několik údajů. Jako první budeme požádáni o jazykové 

nastavení. 

- Dalším krokem bude zadání názvu počítače a hesla. 

- Předposledním krokem bude volba sítě. 

- A posledním krokem je vyplnění názvu skupiny. 

Příloha 2:  Instalace Windows 7 Professional 

- Po vložení instalačního CD do mechaniky a následném restartování PC 

počkáme, než se objeví úvodní obrazovka instalátoru systému. Zde 

zvolíme jazyk, v kterém s námi bude systém komunikovat. Dále formát 

času, měny a jako poslední typ klávesnice. 

- Na další obrazovce nemáme moc na výběr tak klikneme na ikonu 

nainstalovat. 

- Nyní musíme přijmout licenční podmínky společnosti Microsoft. 
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- Dalším krokem bude volba typu instalace, zde máme na výběr dvě 

možnosti Upgrade systému (upgrade systému na novější verzi, kdy se 

zachovají původní data a nastavení programu). Druhou možností je 

„Vlastní“ což je instalace nové kopie systému Windows 7. 

- Poslední volbou před samotným nahráním souborů do počítače je 

volba, kam se má samotný systém nainstalovat. Zvolíme volný oddíl a 

potvrdíme tlačítkem další. 

- Poté začne kopírování souboru do počítače a instalace součásti 

systému. Po nainstalování všech souborů aktualizací apod. bude 

počítač restartován. 

- Po restartu budeme požádáni o zadaní několika základních informací. 

Jako první budeme požádání o zadaní uživatelského jména a názvu 

počítače. 

- Jako další informace, o které budeme požádaní, jsou heslo 

k uživatelskému účtu (lze ponechat prázdné). Pokud si zvolíme nějaké 

heslo, musíme vyplnit ještě poslední políčko a to je nápověda, která se 

bude zobrazovat v případě zapomenutí hesla. 

- Dále budeme požádaní o produktový klíč. Tento klíč slouží k aktivaci 

systému Windows 7. Pokud pole necháme prázdné, systém bude 

pracovat v tzv. trial módu. Tento mód lze používat po dobu 30 dní, poté 

budete požádaní, o zadání tohoto klíče. Pokud systém neaktivujete, 

nebude moci dále systém používat. 

- Nyní následuje výběr nastavení, jak se mají stahovat systémové 

aktualizace, přes službu Windows Update. Zvolíme použít doporučené 

nastavení a díky tomu budeme mít všechny záplaty na všechny chyby a 

problémy, které se v systému můžou vyskytnout. 

- Předposlední položkou je nastavení časového pásma, data a času.  

- Poslední volbou je způsob připojení systému k síti. Po tomto kroku se 

nám spustí nově nainstalovaný systém Windows 7 Professional. 
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Příloha 3:  Instalace Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat 

- Prvním krokem je vložení instalačního CD do mechaniky a následné 

restartování počítače. Nyní čekáme, dokud se nenačte instalátor 

systému. 

- Vybereme volbu nainstalovat Ubuntu a dostaneme se do nabídky, kde si 

zvolíme jazyk a klikneme na ikonu nainstalovat Ubuntu. 

- Nyní instalátor ověří, zda počítač splňuje podmínky pro instalaci 

operačního systému. Je zde i možnost nastavit aby se v průběhu 

instalace stahovali a následně nainstalovaly všechny aktualizace. Další 

možností je, aby se automaticky nainstalovala podpora pro přehrávání 

MP3. 

- V další části instalace musíme vybrat, kam se bude operační systém 

instalovat. Zde je na výběr z tří možností. My zvolíme možnost „Smazat 

a použít celý disk“. 

- Pokud jsme si stoprocentně vědomi, že přijdeme o všechna data, která 

jsme měli na disku tak vybereme disk a zvolíme možnost vpřed. 

- Tímto krokem byla zahájena vlastní instalace operačního systému. Nyní 

musíme provést ještě několik posledních nastavení. Jako první je to 

volba časového pásma. Instalátor by si podle BIOSu měl sám správně 

nastavit čas (pokud se tak nestalo, napište do zobrazeného políčka 

jméno svého města). 

- Dalším nastavením je rozložení klávesnice. Je zde i možnost nastavení 

klávesnice vyzkoušet v poli pod nabídkou rozloženi. 

- Posledním krokem je vytvoření uživatele. Vyplníme požadovaná pole a 

vybereme, jestli bude pro přihlášení do systému potřeba zadávat heslo 

nebo ne. 

- V průběhu instalace se můžeme s Ubuntu blíže seznámit 

prostřednictvím jednoduché prezentace, která běží při instalaci. Po 

dokončení bude ještě potřeba PC restartovat a pak už se spustí nový 

systém. 
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Příloha 4:  Instalace OpenSolaris 2009.06 

- Prvním krokem je opět vložení instalačního CD do mechaniky a 

následné restartování počítače. Po načtení úvodní obrazovky instalátoru 

zvolíme možnost „OpenSolaris 2009.06“. 

- Jako další máme možnost výběru typu klávesnice. Pro výběr stiskneme 

číslo typu z nabízené nabídky a potvrdíme klávesou Enter. 

- Následnou volbou je výběr jazyka, ve kterém chceme spustit operační 

systém. 

- Poté se spustí systém přímo z CD, proto klikneme na ikonu „Install 

OpenSolaris“ 

- Spustí se průvodce samotnou instalaci. Jako první dostaneme pár 

informací k samotnému operačnímu systému. Pro pokračování klikneme 

na tlačítko další. 

- A dostaneme se k volbě, kam má být systém nainstalovaný. V našem 

případě zvolíme možnost použít celý disk. Tímto se z disku smažou 

všechna data, která jsou na disku. 

- Dalším krokem je výběr časového pásma, nastavení data a času. 

- Nyní se dostaneme k volbě jazyka, v kterém se operační systém 

nainstaluje. 

- Jako další informace, o které budeme požádání „Root heslo“, a vyplnění 

informací k vytvoření uživatelského účtu. 

- Poté před začátkem samotné instalace zkontrolujeme nastavení 

instalace. 

- Následuje instalace systému. 

- Pro dokončení je potřeba restartovat PC a poté se spustí samotný 

operační systém OpenSolaris. 
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Příloha 5:  Instalace databáze PostgreSQL a extenze PostGIS 

 

Instalace na operačních systémech Windows 

- Po spuštění instalačního souboru se zobrazí úvodní stránka, kde 

klikneme na tlačítko Next pro pokračování. 

- Nyní je potřeba vybrat adresář, kam se má PostgreSQL nainstalovat. Po 

vybrání adresaře pokračujeme stisknutím tlačítka Next. 

- V tomto kroku vybíráme složku, kam se budou ukládat data. Necháme 

defaultní nastavení a pokračujeme dále. 

- Poté zadáme a potvrdíme heslo pro účet superuživatele (Postgres). 

- Další volbou je volba komunikačního portu. Standartní komunikační port 

je 5432. 

- Tento krok nám umožňuje nastavit pokročilé možnosti. Pvním je 

možnost Locale, což je lokalizace, proto vybereme Českou republiku. 

Druhou možnosti je instalace pocedurálního jazyka pl / pgsql 

v template1 databázi a tento jazyk bude přítomen ve všech nových 

databázích vytvořených podle šablony template1. 

- Nyní je vše připraveno k instalaci, pokud byly všechny volby zadány 

správně klikneme na Next. 

- Následuje samotná instalace PostgreSQL. 

- Jakmile je dokončena samotná instalace, máme možnost spustit 

StackBuilder. Pomocí StackBuilderu doinstalováváme další nástroje, 

ovladače, webové aplikace atd. pro doplnění instalace PostgreSQL i 

potřebnou extenzi PostGIS. 

- Prvním krokem při instalaci extenze PostGIS je volba databáze, ke které 

se má extenze nainstalovat. 

- Dále následuje výběr nástroje, který se má nainstalovat. V našem 

případě je volba Spatial Extensions – PostGIS a pokračujem stisknutím 

tlačítka Next. 

- Dostaneme se k výběru odkud se má extenze stahovat. Zde volíme 

volbu Czech Republic a jakoukoliv s možností. 
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- Následuje volba složky, kam se májí stahovat soubory. 

- Po stažení souboru spustíme možnosti nastavení instalace extenze 

PostGIS. 

- Potvrdíme licenční podmínky. 

- Vybereme komponenty které chceme nainstalovat. 

- Zde vybereme složku, kam se mají komponenty nainstalovat. Opět 

necháme defaultní nastavení. 

- Nyní je potřeba vyplnit informace o připojení k databázi (User Name, 

Password, Port). 

- Vyplníme název databáze. 

- Vlastní instalace extenze PostGIS. 

- Konec instalace potvrdíme stisknutím tlačítkem Finish. 

 

Instalace na operačním systému Ubuntu  

Pro spuštění instalačního souboru je potřeba ho spustit jako uživatel Root 

a ve vlastnostech souboru, v kartě Oprávnění, zaškrtnout kolonku Povolit 

spouštění souboru jako programu. 

Spouštění souboru jako uživatel Root se provádí v příkazové řádce 

příkazem sudo –i, poté zadáme heslo uživatelského účtu a spustíme instalační 

soubor. 

 

lang@ubuntu:~$ sudo –i 

[sudo] password for lang: 

root@ubuntu: ~#  '/home/lang/Plocha/PostgreSQL.bin' 

 

Poté se spustí instalační soubor a samotná instalace probíhá stejně jako u 

systémů Windows s jediným rozdílem. V instalačním manažeru nemáme možnost 

vytvořit databázi postgis, nainstaluje se pouze šablona, pomocí které tuto databázi 
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vytvoříme. Spustíme pgAdmin III v nabídce Aplikace/PostgreSQL 9.0/pgAdmin III, 

nebo na disku ve složce opt/PostgreSQL/9.0/pgAdmin3/bin/pgadmin3. 

V levé části vybereme databáze, předtím bude potřeba ještě zadat heslo, 

což je v našem případě erdas. Po stisknutí pravého tlačítka myši zvolíme nová 

databáze. Zadáme název databáze (postgis), zvolíme šablonu template_postgis a 

potvrdíme. Nyní máme vytvořenou databázi postgis. 

Příloha 6:  Instalace ERDAS APOLLO Essentials SDI 

 

Instalace na operačních systémech Windows 

- Před zahájením instalace ERDAS APOLLO Essentials SDI je potřeba 

spustit instalaci ERDAS Foundation 2011. Ta obsahuje potřebné 

doplňky potřebné k chodu ERDAS APOLLO Essentials SDI jako je 

například ERDAS APOLLO-Net Licensing 2011 atd. 

- Po dokončení instalace ERDAS Foundation 2011 spustíme samotnou 

instalaci ERDAS APOLLO Essentials SDI, spustí se instalační manažer 

a je potřeba potvrdit licenční podmínky. 

- Vybereme produkt, který chceme nainstalovat. Máme na výběr tři 

možnosti Essentials SDI, Advantage a Professional. Instalujeme 

ERDAS APOLLO Essentials SDI proto vybereme Essentials SDI. 

- V dalším kroku vybereme způsob instalace, máme opět na výběr tři 

možnosti Standalone, Create New Cluster a Add to Existing Cluster. 

Vybereme Standalone. 

- Vybereme cestu kam se má ERDAS APOLLO Essentials SDI 

nainstalovat. Necháme defaultní nastavení. 

- Zvolíme, zda se mají nainstalovat i ukázková data. 

- Nyní je potřeba vybrat databází, kterou máme nainstalovanou. Zase 

jsou na výběr tři možnosti Oracle, Postgres a SQL Server. Instalovali 

jsme objektově-relační databázový systém PostgreSQL, proto vybereme 

možnost Postgres. 

- Dále nás čeká vyplnění přihlašovacích údajů k databázi. 
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- Vybereme typ aplikačního serveru zde je na výběr pět možnosti Tomcat 

6, Tomacat 5.5, JBoss, WebLogic a Generic. Použijeme doporučený 

aplikační server, který je doporučován společnosti ERDAS a to Tomcat 

6. 

- Následuje konfigurace webového přístupu k serveru. 

 

Přihlašovací údaje k databázi: 

- 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 

 

Instalace na operačním systému Ubuntu 

Pro spuštění instalačního souboru je potřeba ho spustit jako uživatel Root 

a ve vlastnostech souboru, v kartě Oprávnění, zaškrtnout kolonku Povolit 

spouštění souboru jako programu. 

Spouštění souboru jako uživatel Root se provádí v příkazové řádce 

příkazem sudo –i, poté zadáme heslo uživatelského účtu a spustíme instalační 

soubor. 

lang@ubuntu:~$ sudo –i 

[sudo] password for lang: 

root@ubuntu: ~#  '/home/lang/Plocha/Apollo_2011.bin' 
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U tohoto operačního systému není potřeba před samotnou instalaci 

ERDAS APOLLO Essentials SDI instalovat ERDAS Foundation 2011. Spustíme 

instalační manažer a samotná instalace probíhá stejně jak u systému Windows. 

 

Přihlašovací údaje k databázi: 

- 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 

 

Rozdíl nastává až po nainstalování ERDAS APOLLO Essentials SDI. 

Abychom se mohli připojit přes ERDAS APOLLO Data Manager a vytvořit a spustit 

WMS službu, je potřeba editovat xlm soubor aplikačního serveru Tomacat 6. A to 

konkrétně soubor tomcat-users.xml, který se nachází ve složce usr/local/erdas/ 

ERDAS/APOLLO2011/tomcat/conf/tomcat-users.xml. Kde je potřeba doplnit dva 

řádky zdrojového kódu. 

 

<role rolename=”esp_administrator”/> 

<user username=”admin” password=”apollo123” roles=”esp_administrator”/> 

 

U operačního systému Ubuntu se aplikační server nespouští automaticky 

při startu systému, proto ho musíme spustit manuálně souborem startup.sh, který 

se nachází ve složce usr/local/erdas/ERDAS/APOLLO2011/tomcat/bin/startup.sh. 
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Příloha 7:  Instalace ERDAS APOLLO Data Managera a načtení licence 

 

Instalace ERDAS APOLLO Data Managera 

- Po spuštění instalačního souboru potvrdíme licenční podmínky. 

- Vybereme cestu kam se má ERDAS APOLLO Data Manager 

nainstalovat. 

- Nyní probíhá samotná instalace. Po dokončení instalace potvrdíme 

stisknutím Finish. 

 

Načtení licence 

- Nejdříve je potřeba spustit nástroj pro načtení licence. V operačních 

systémech Windows se nachází v C:\ProgramFiles\ERDAS\Shared\ 

licensing\bin\Win32Release\LicAdmin.exe nebo v nabídce start. U 

operačního systému Ubuntu je to ve složce usr/local/erdas/licensing/bin/ 

- LicAdmin 

- Samotné načtení licence je na obou operačních systémech stejné. Pro 

načtení stiskneme File/Load License File a vybereme cestu k licenčnímu 

souboru. 

Příloha 8:  Vytvoření WMS služby 

- Pro vytvoření WMS služby je potřeba mít otevřeného ERDAS APOLLO 

Data Managera. 

- Stisknutím pravého tlačítka myši v Explorer panelu vybereme volbu 

Create Service. 

- Spustí se průvodce vytvořením WMS služby. 

- První volbou je typ služby, máme rastrová data a chceme vytvořit WMS 

služby, proto vybereme Raster data. Druhou volbou je způsob uložení 

dat. Máme data v souboru, proto zvolíme File. 
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- Další volbou je typ dat. Zde se nabízí tři možnosti Single, List, Mosaic. 

My zvolíme Single. 

- Nyní už zvolíme cestu k datům, ta muže byt přímo na PC, nebo na 

nějakém vzdáleném PC. Druhou volbou je výběr souřadnicového 

systému. 

- Posledním krokem je doplnění jména a popisu dat. 


