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Anotace 

Práce na téma detekce anomálního chování uživatelů katastrálních mapových služeb 

pojednává o zpracovávání obsáhlých log souborů z mapového serveru. Jedná se o data 

z aplikace Nahlížení do katastru, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Nejprve 

je věnována pozornost rešerši problematiky a charakteristice vstupních dat. Poté je popsán 

návrh datové struktury pro databázi a implementace databáze. Následuje průzkumová 

analýza dat, identifikace a kategorizace typických vzorů chování uživatelů WMS služeb. 

V závěru diplomové práce je uveden návrh detekce anomálního chování uživatelů.  

 

Klíčová slova: Web usage mining, WMS, log file, SQL, PostgreSQL 



 

 

Summary 

This thesis deals with detection of abnormal behavior of users of cadastral map services. It 

is focused on processing of extended log files from WMS server. The data come from 

Czech Office for Surveying and Cadastre (“Český úřad zeměměřický a katastrální”), 

especially from application for browsing cadastral maps called “Nahlížení do KN”. At the 

beginning of this work is a survey of current knowledge and there is also a characteristic of 

input data. Following chapter summarizes workflow and software tools. The next section 

describes analysis of user behavior, category of behavior and behavioral pattern. The final 

section summarizes the results and suggests how to detect abnormal behavior of users. 
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Seznam zkratek 

 

BMP   Windows Bitmap 

ČR   Česká republika 

ČÚZK   Český úřad zeměměřický a katastrální 

DGN   MicroStation Design File 

DHCP   Dynamic Host Configuration Protocol 

E   Easting  

ECV   Enhanced Compression Wavelet 

ECLF   Extended Common Log File Format 

ELF   Extended Log Format 

ETRS   European Terrestrial Reference Systém 

ETRS 89 LAEA Lambert Azimuthal Equal-Area projection coordinate reference 

system 

FAQ   Frequently Asked Questions (česté dotazy) 

GDAL   Geospatial Data Abstraction Library) 

GRS 80  Geodetic Reference System 1980 

CGI   Common Gateway Interface 

CRS   Coordinate Reference System 

GIS   Geografický informační systém 

GML   Geography Markup Language 

GPX   GPS eXchange Format 

HTML   HyperText Markup Language 

HTTP   Hypertext Transfer Protocol 

ID   Identification 

IDE   Integrated Development Environment (vývojové prostředí) 

IP   Internet Protocol 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lambert_azimuthal_equal-area_projection
http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinate_reference_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Coordinate_reference_system


ISKN   Informační systém katastru nemovitostí 

INSPIRE  INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe 

JPEG 2000  Joint Photographic Experts Group (název typu komprese) 

JPG   Joint Photographic Experts Group (přípona souboru)  

KN   Katastr nemovitostí 

Md5   Message-Digest algorithm 

N   Northing 

NET   .NET Framework 

OGC   Open Geospatial Consortium 

OS   Operační systém 

OSM   Open Street Map 

PL/SQL  Procedural Language/Structured Query Language 

PNG   Portable Network Graphics 

SEČ   Středoevropský čas 

S-JTSK  Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SHP   Shapefile 

SQL   Structured Query Language 

SRS   Spatial Reference Systém 

SRTM   Shuttle Radar Topography Mission 

TIFF   Tag Image File Format 

TCP/IP  Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

URI   Uniform Resource Identifier 

URL   Uniform Resource Locator 

URN   Uniform Resource Name 

UTC   Coordinated Universal Time 

W3C   World Wide Web Consortium 

WCA   Web Characterization Activity 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Photographic_Experts_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Photographic_Experts_Group


WGS 84  World Geodetic System 1984 

WKB   Well Known Binary 

WMS    Web Map Service 

WUM   Web Usage Mining 

XML   eXtensible Markup Language 



Vymezení základních pojmů 

Organizace W3C (World Wide Web Consortium) publikovala návrh definic webových 

termínů vztahujících se k analýze využití webu. Následující definice vymezují pojmy 

používané v této práci. 

Uživatel (User) je definován jako jedinec, který přistupuje k WMS službě z jednoho nebo 

více webových serverů prostřednictvím prohlížeče. Zatímco definice se zdá triviální, 

v praxi bývá velice obtížné jednoznačně a opakovaně identifikovat jedince. Uživatel může 

přistupovat k webu z různých strojů, nebo může použít více než jednoho agenta na jednom 

počítači. 

Nutno zmínit, že IP adresy přidělované uživatelům dynamicky přes DHCP mohou 

a nemusí být stejné pro jednoho uživatele při opakovaném přihlášení do sítě Internet. 

V tomto případě záleží na nastavení konkrétního DHCP serveru zda přidělí uživateli tutéž 

adresu či nikoli. 

Požadavek na zobrazení mapy (Request) ze strany klienta odpovídá jednomu řádku log 

souboru ukládanému na serveru. V požadavku jsou uloženy konkrétní parametry 

pro zobrazení mapy. Zobrazení mapy na straně klienta je obvykle asociováno 

s jednouživatelskou akcí, jako je například kliknutí myši. Server po přijetí požadavku 

odpoví zasláním požadovaných informací.  

Click-stream (pohyb návštěvníka) je sekvenční řada požadavků na zobrazení mapy 

např. přiblížení, oddálení, posun. Data dostupná na serveru neposkytují vždy dostatek 

informací pro rekonstrukci úplného click- streamu. Jakékoli klientem zobrazené informace 

nepřichází vždy jako odpověď serveru, ale často mohou být získány z keše klienta, nebo 

z proxy serveru a nebudou „viditelná“ na straně serveru. 

Uživatelská relace (User session) je skupina požadavků uživatele během určitého 

časového období. Typicky jen ta část každé uživatelské relace, která přistupuje 

ke konkrétní WMS službě (v tomto případě Nahlížení do KN), může být použita pro 

analýzu. Sada serverových relací je nezbytným vstupem pro analýzu využití webu nebo 

pro data miningové nástroje. Konec serverové relace je definovaný jako bod, kdy končí 

relace prohlížeče uživatele na stránce. Toto je opět jednoduchý koncept, který je velmi 

obtížné spolehlivě sledovat. Jakákoli sémantická smysluplná podmnožina uživatelovy 

nebo serverové relace je konsorciem W3C označena jako episoda.  
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1. ÚVOD 

Webové služby jsou jedny z nejdůležitějších a nejrychleji se rozvíjejících odvětví 

geoinformatiky. Tvoří její dnes již zcela neodmyslitelnou součást a představují 

nenahraditelný nástroj pro publikování a sdílení geodat. Pro zobrazování dat v prostředí 

Internetu slouží nejčastěji tzv. webové mapové služby (WMS služby). Jsou založeny 

na stejnojmenném standardu vyvinutém mezinárodní standardizační organizací Open 

Geospatial Consorciem (OGS). Od roku 2008 je v provozu také mapový server Českého 

úřadu zeměměřického a katastrálního (ČUZK), který prostřednictvím služby WMS 

umožňuje náhled do katastrální mapy. Jedná se o největší databázi grafických elementů 

v České republice. Mapové služby fungují na bázi klient – server. Tento princip přináší 

pro server riziko nejrůznějších útoků ze strany klientů a tím i ohrožení kvalitativních 

parametrů WMS služby. Potenciální slabinou tohoto systému se tak stává zabezpečení 

mapového serveru před cílenými útoky a vykrádáním dat. Možné způsoby ochrany jsou: 

správné zabezpečení serveru, detekce anomálního chování klientů, blokování podezřelých 

uživatelů a jiné.  

Zabezpečení a rizikům obecného serverového řešení je věnována pozornost v mnoha 

různých informačních zdrojích. Stejně tak nejsou výjimkou analýzy chování uživatelů 

serverů, na kterých jsou provozovány například internetové obchody. V oblasti webových 

mapových serverů je analýza chování jejich uživatelů v prvopočátcích a je potřeba ji dále 

rozvíjet, protože představuje důležitou roli při optimalizaci WMS serverů a aplikací 

pro přístup k WMS službám. Díky detekci a analýze typického chování je možné definovat 

chování nestandardní a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti serveru. V případě této 

diplomové práce je analyzováno a vyhodnoceno chování uživatelů mapového serveru 

katastru nemovitostí, aplikace Nahlížení do KN. 
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2. CÍLE 

Cílem diplomové práce je analýza dat logů katastrálních mapových služeb, analýza chování 

uživatelů, identifikace a kategorizace typických vzorů činností u WMS služeb a detekce 

anomálního chování uživatelů.  

Informace pro diplomovou práci jsou čerpány z rozsáhlých logů WMS služby katastru 

nemovitostí. Zpracování těchto tzv. „velkých dat“ vyžaduje využití databázového systému, 

a proto je dílčím cílem diplomové práce návrh datové struktury a implementace databáze.  

3. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Odborná práce na téma logů katastrální mapové služby dosud nebyla zpracovávána, proto 

není možné přímo navázat na žádnou předchozí práci. Existují pouze odborné publikace 

na podobná témata, jako jsou například WMS služby [7], testování WMS služeb, 

zpracovávání log souborů, click stream analýza, web usage mining. Nejblíže sledovanému 

tématu je práce Ing. Jana Růžičky, Ph.D. publikovaná na konferenci SOMAP 2012 ve 

Vídni. Příspěvek nese anglické označení „Web Map Service Performance Testing based 

on Extents Generated Randomly or by Algorithm Simulating General User Behaviour“ 

a věnuje se výkonovému testování WMS serverů založeném na náhodně generovaném 

rozsahu nebo na simulaci obecného chování uživatelů.  

Z prací na příbuzná témata je možné zmínit několik blízkých témat. Dosavadní práce na  

téma testování WMS služeb se věnovaly především zátěžovým a výkonovým testům 

převážně pomocí strojového testování. Např. práce doc. Dr. Ing. Jiřího Horáka Ing. Jiřího 

Ardielliho na téma: Dostupnost a výkonové parametry nového WMS serveru ČUZK 

z pohledu klienta publikovaná v lednu 2011 na konferenci GIS OSTRAVA, nebo práce 

Ing. Jana Růžičky PhD aIng. Michala Šeligy:  Problems with Web Map Service Open GIS 

specification, 2005, Časopis Acta Montanistica Slovaca. Ruční testování WMS služeb není 

příliš časté, proto se na toto téma objevuje i mnohem méně publikovaných článků. Dále 

existuje mnoho marketingových click stream analýz pro analýzu aplikací převážně 

internetových obchodů. Na téma zpracovávání takovýchto log souborů již existuje také celá 

řada článků, ale i softwarového vybavení. 
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3.1 Webové služby OGC 

Organizace OGC vytvořila specifikace pro webové služby nesoucí označení WMS, WFS 

a WCS. Standard WMS (viz dále) upravuje poskytování geodat formou map vhodných 

k zobrazení informací. WFS standard, tzv. Web Feature Service upravuje poskytování 

geodat formou přímého poskytování zdrojových dat vhodných k dalšímu zpracovávání. 

Standard WCS (Web Coverage Service) se zabývá poskytováním rastrových dat. 

3.1.1 Webové mapové služby 

Nutnost vzájemné komunikace v počítačové síti vyžaduje definování standardů. WMS 

služby nejsou výjimkou. Pro tyto služby byl definován standard s názvem „OpenGIS® 

Web Map Server Implementation Specification“ vyvinutý mezinárodní standardizační 

organizací Open Geospatial Consortium (OGC). Evropským standardem pro WMS služby 

je směrnice INSPIRE. 

WMS server je server používaný pro provozování webové mapové služby. Prostřednictvím 

WMS serveru a WMS služby poskytuje v České republice Český úřad zeměměřický 

a katastrální (ČÚZK) bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí.  

Základní URL pro připojení WMS služby je http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp. 

3.1.2 Specifikace WMS služby 

Na WMS serveru mohou probíhat nejrůznější operace. OGC se zabývá mimo jiné i touto 

problematikou a základní operace vymezuje spolu s jejich parametry. 

WMS služba aplikace Náhled do KN podporuje pouze pouze dvě operace, jedná se 

o funkce  GetCapabilities a GetMap podle verzí 1.1.1 a 1.3.0 standardu OGC. Tato služba 

podléhá také standardu evropské směrnice INSPIRE, ve které je pro WMS služby 

vyžadována minimální verze standardu OGC 1.3.0. 

Základní operace podle OCG: 

 GetMap – Hlavní typ dotazu, Query URL musí obsahovat parametr 

REQUEST=GetMap, který zpřístupní klientovi mapu 

 GetCapabilities – Dotaz pro zjištění možností a vlastností spravovaných dat. Klient 

při první komunikaci se serverem sestaví GetCapabilities dotaz. Query musí 

obsahovat parametr REQUEST=GetCapabilities. Specifikace vyžaduje ještě jeden 

http://services.cuzk.cz/wms/wms.asp
http://www.opengeospatial.org/standards/wms
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povinný parametr SERVICE=WMS 

 GetFeatureInfo – Tento typ dotazu vrací klientovi informace s atributy daného 

prvku na mapě o určitých souřadnicích. Query URL musí obsahovat parametr 

REQUEST= GetFeatureInfo. 

Parametry WMS (viz následující kapitola) 

 Dostupnost služeb 

 Výkonové charakteristiky (výkonnost) 

 Zátěžové chování (kapacita) 

Síťové aspekty WMS služby mohou být dále rozlišeny podle toho, zda jde o základní 

parametry [2]: 

 Výkon 

 Dostupnost 

 Doba odezvy end-to-end (je časově a prostorově závislá) atd., 

nebo zda se jimi měří výkon při činnostech specifických pro WMS služby, jako je např.: 

 Provádění prostorových operací 

 Překreslování 

 Vizualizace apod.  

Uživatelská očekávání u webových aplikací obecně 

QoS
1
 Klíč k hodnocení toho, jak webová aplikace plní uživatelská očekávání jsou 

2 základní: dostupnost a doba odezvy. (University, 2002) 

Měření QoS faktoru: např. aplikace musí podporovat 100 současně pracujících 

uživatelů, s maximální délkou doby odezvy 3 sekundy. 

                                                 

1
QoS (Quality of Service) rezervace a řízení datových toků 

telekomunikačních a počítačových sítích s přepínáním paketů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Telekomunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
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3.1.3 Kvalita WMS služby 

Pro posouzení kvality WMS služby jsou určovány 3 klíčové parametry. Jedná se 

o parametry kvality společné pro všechny síťové služby. V „Nařízení pro síťové služby” 

směrnice INPIRE jsou definovány následující základní kvalitativní kritéria týkající se 

výkonosti, kapacity a dostupnosti služeb. [3] 

Výkonnost 

 Normální situací se rozumí období mimo špičkové zatížení. Představuje 90% času. 

 Doba odezvy pro zaslání prvotní odpovědi na požadavek vyhledávací služby musí 

být za normální situace nejvýše 3 sekundy. 

 U obrazu o 470 kilobytech (např. 800 × 600 pixelů s barevnou hloubkou 8 bitů) 

musí být za normální situace doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi 

na požadavek „získat mapu“ (Get Map) u prohlížecí služby nejvýše 5 sekund. 

 U operace „získat metadata služby stahování dat“ (Get Download Service 

Metadata) musí být za normální situace doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi 

nejvýše 10 sekund. 

 U operací „získat sadu prostorových dat“ (Get Spatial Data  Set) a „získat 

prostorový objekt“ (Get Spatial Object) a u dotazu sestávajícího výlučně 

z geografického ohraničujícího obdélníku musí být za normální situace doba odezvy 

k odeslání prvotní odpovědi nejvýše 30 sekund a služba stahování dat poté musí, 

stále za normální situace, udržovat odezvu vyšší než 0,5 megabytu za sekundu nebo 

vyšší než 500 prostorových objektů za sekundu.  

 U operací „popsat sadu prostorových dat“ (Describe Spatial Data Set) a „popsat typ 

prostorového objektu“ (Describe Spatial Object Type) musí být za normální situace 

doba odezvy k odeslání prvotní odpovědi nejvýše 10 sekund a služba stahování dat 

poté musí, stále za normální situace, udržovat odezvu vyšší než 0,5 megabytu 

za sekundu nebo vyšší než 500 popisů prostorových objektů za sekundu. 

Kapacita 

 Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných vyhledávací službou musí být 

30 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících 

se výkonnosti. 
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 Min. počet požadavků simultánně vyřizovaných prohlížecí službou musí být 20 

za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících se výkonnosti. 

 Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných službou stahování dat musí 

být 10 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících 

se výkonnosti.  

 Počet souběžně vyřizovaných požadavků může být omezen na 50. 

 Minimální počet požadavků simultánně vyřizovaných transformační službou musí 

být 5 požadavků za sekundu, aby došlo ke splnění kvalitativních kritérií týkajících 

se výkonnosti 

Dostupnost 

 Pravděpodobnost dostupnosti síťové služby musí být 99 % času. 

3.1.4 Testování WMS služby 

Rozdělení podle způsobu testování 

 Automatizované 

 Ruční 

Rozdělení podle předmětu testování 

 Výkonové testy 

 Zátěžové testy 

3.1.5 Katastr nemovitostí 

„Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich 

soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence 

vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto 

nemovitostem.“ [4] Obsahuje soubor geodetických informací a soubor popisných 

informací.  

Přístup k datům katastru nemovitostí je zajištěn prostřednictvím následujících služeb: 

 Nahlížení do KN 

 Dálkový přístup do KN 
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 Webové služby dálkového přístupu 

 Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)  

 Prohlížecí služba pro INSPIRE téma Katastrální parcely 

3.1.6 Webová aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí 

V této práci budou zpracovávána data z aplikace nesoucí označení Nahlížení do KN. 

„Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb 

a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále 

informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu 

vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo 

pro účely potvrzování geometrických plánů.“ [4] 

Internetová aplikace je volně přístupná všem uživatelům a její serverové řešení je 

předmětem outsourcingu. Poskytovatelem je firma GEOVAP spol s r.o. Tato společnost 

deklaruje serverovou zátěž 3000 dotazů/min, tj. 50 dotazů/s) nad sto miliony grafických 

elementů. [6] 

3.1.7 Mapový server aplikace Nahlížení do KN 

Mapový server aplikace Nahlížení do KN je postaven na komponentové technologii 

v prostředí NET. Nativně podporuje vektorový formát WKB (Well Known Binary) 

odpovídající standardu OGC konsorcia. Nad soubory ve WKB formátu je možné vytvořit 

prostorové indexy (nejčastěji dvou-úrovňové) s prostorovou datovou strukturou R-strom. 

[6] 

Pro čtení rastrových formátů je využívána knihovna GDAL. Rastrové vrstvy jsou tvořeny 

více soubory a jsou složeny z tzv. dlaždic, které je také možné indexovat. 

Mezi podporované relační databázové systémy patří ORACLE, Microsoft SQL 

Server a databázový systém s otevřeným zdrojovým kódem MySQL.  Mapový server také 

podporuje jejich prostorová úložiště, jako je ORACLE Spatial®, Microsoft SQL Server 

Spatial Extension, nebo vlastní implementace prostorového úložiště GeoStore® (založený 

na specifikacích OGC a realizovaného prostředky PL/SQL). 

  

http://www.opengeospatial.org/
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Přehled podporovaných vektorových formátů: 

 WKB 

 Open GIS Consortium GML formát 

 Intergraph/Bentley DGN formát verze 7 a 8 

 ESRI Shape File formát SHP 

 Topografic GPX 

   

Podporované rastrové formáty: 

 Tiff a GeoTiff  

 ECW a JPEG 2000 (firmy Erdas) 

 PNG, JPG, BMP a další 

  (GEOSTORE, 2011) 

 

3.1.8 Architektura mapového serveru 

 
Obrázek 1 Architektura serveru Marushka® WMS KN ČÚZK, zdroj: geostore.cz 

Architektura mapového serveru je složena z následujících částí: databáze, HTML klient, 

aplikační server (s obchodním názvem Marushka®), WMS služba a WFS služba. 

Prostřednictvím webové mapové služby je možné publikovat vektorová i rastrová data. 
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3.2 Metody vyhledávání  

 Mezi metody sloužících pro vyhledávání informací se řadí i tzv. „data mining“ (dolování 

dat). Jedná se o sofistikované způsoby získávání netriviálních informací. Odnoží data 

miningu zaměřenou na získávání informací z webu je „web mining“. Ten se dále člení 

na dolování využití webu (web usage mining, WUM), dolování struktury webu (web 

structure mining) a dolování obsahu webu (web content mining). Dolování struktury 

a obsahu webu je nad rámec tohoto výzkumu. Pro účely diplomové práce je významná 

první zmíněná metoda, kterou je dolování využití webu. Potřebné informace mohou být 

získány z webového serveru, z proxy serveru, nebo na úrovni klienta. Ideálním případem je 

sběr dat na všech třech úrovních. Tento způsob přináší vysoké finanční a časové náklady, 

vyžaduje použití speciálně upraveného webového prohlížeče a je nutné najít dostatek osob 

souhlasících se sledováním jejich činností. To činí z této metody výjimečně používaný 

způsob zpracování.  Běžně jsou analýzy využití webu prováděny pouze z dat ze serveru. 

Nejčastěji nachází WUM uplatnění v marketingu nebo ve vědecké oblasti. 

3.2.1 Web usage mining 

Web usage mining je odvětví data miningové techniky sloužící ke zjištění vzorů chování 

uživatelů z webových dat. Tato technika vede k lepšímu porozumění chování uživatelů 

webu a optimalizaci webových aplikací. Technika WUM je složena z přípravy dat 

(preprocesing), nalezení vzorů chování (patterns discovery) a z jejich následné analýzy 

(patterns analysis). Viz níže. 

3.2.2 Data pro web usage mining 

Jedním z klíčových kroků při získávání znalostí z databáze je získání vhodných dat 

pro data miningové úlohy. U WMS služby katastru nemovitostí jsou takovými daty log 

soubory ze serveru aplikace Nahlížení do KN. Informace poskytnutá v log souborech může 

být použita k identifikaci uživatele, relace na serveru, episody a sekvence činností 

uživatele. Data popisující vzory využívání webové mapové služby, obsahují zakódovanou 

IP adresu, požadavek na mapu nebo na její možnosti, datum a čas přístupu atd.  

3.2.3 Sběr dat na úrovni serveru 

Logy z webového serveru jsou důležitou součástí při realizaci WUM, protože explicitně 

zaznamenávají chování uživatelů WMS služeb. Tato data mohou být uložena v mnoha 
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různých formátech, jako je například Common log, nebo Extended log formát (ELF). 

V případě této práce jsou data uložena ve formátu ELF verze 6.0. Data obsahující 

využívání webu zaznamenaná na serveru v log souborech nemusí reprezentovat všechny 

informace vyžádané uživatelem, protože některé požadavky mohou být vyřízeny již 

na úrovni proxy serveru či klientské aplikace a její mezipaměti. 

3.2.4 Alternativa log souborů 

Packet sniffing technology (anglický výraz pro technologii vyhledávání paketů) je 

alternativní metodou ke sběru dat prostřednictvím serverových logů. Tato technologie není 

v této práci zahrnuta, protože není možné jednoduchým způsobem získat zdrojová data. 

Tzv. packet sniffers (vyhledávači paketů) monitorují síťový provoz přicházející na webový 

server a extrahují data o využití webu přímo z paketů TCP/IP protokolu. Webový server 

může uchovávat i jiný typ informací o využití webu, jako jsou například „Cookies“. Tak 

označujeme malé množství dat, které webový server pošle prohlížeči, a která jsou následně 

uložena na počítači klienta. Webový server také spoléhá na další utility, jako jsou CGI 

skripty (Common Gateway Interface), které posílají data zpátky z uživatelova prohlížeče.  

3.2.5 Nalezení vzorů chování  

Princip nalezení vzorů chování čerpá z metod a algoritmů vyvinutých v několika různých 

oborech jako je statistika, data mining, strojové učení a rozpoznávání vzorů. V této práci 

nebudou popsány všechny dostupné algoritmy a metody odvozené z těchto oborů, ale 

pouze ty, jenž mohou být aplikovány v oblasti WMS služeb. 

Při nalézání vzorů chování mohou nastat situace, při kterých není možné určit, zda se jedná 

o jednoho nebo více uživatelů, zda jsou na WMS serveru zaznamenány všechny 

požadavky uživatele či zda nepřistupuje jeden uživatel z více IP adres. 

Některé vybrané problémy: 

 Jediná IP adresa / Vícenásobná serverová relace 

 Vícenásobná IP adresa / Jediná serverová relace 

 Vícenásobná IP adresa / Jediný uživatel 

 Vícenásobný agent / Jediný uživatel 

Metody a algoritmy pro nalezení vzorů chování dle [5]: 
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Statistické analýzy 

Statistické analýzy jsou nejběžnější metodou pro extrakci znalostí o uživatelích WMS 

služeb. Analýzou log souboru mohou být vytvořeny různé druhy popisné statistické 

analýzy (frekvence, průměr, medián atd.) u proměnných jako jsou např. zobrazení mapy, 

doba prohlížení, nebo počet požadavků jednoho uživatele.  

Asociační pravidla 

Generování sdružovacích pravidel může být použito například ke spojení požadavků, které 

jsou v jedné serverové relaci. 

Shlukování 

Seskupování uživatelů se vztahuje k vytvoření skupin uživatelů s podobnými vzory 

chování. 

Klasifikace 

Cílem je vyvinout profil uživatele náležícího do dané třídy nebo kategorie. 

Sekvenční vzory 

Technika nalezení sekvenčních vzorů chování se snaží nalézt inter-relační vzory. 

Přítomnost určitého souboru položek je následována přítomností jiné položky v časově 

uspořádané relaci nebo episodě. Výsledkem je nalezení posloupnosti vzorů chování 

jednoho uživatele. 

3.2.6 Analýza vzorů, jejich identifikace a kategorizace 

Analýza vzorů chování je posledním krokem v procesu dolování informací o využití webu. 

Motivací pro analýzu vzorů je odfiltrování nezajímavých vzorů chování. Konkrétní 

metodika pro analýzu se obvykle volí podle aplikace web miningu, pro kterou je určena. 

Nejčastější formou analýzy vzorů chování je znalostní dotazování, např. pomocí 

dotazovacího jazyka SQL. 

Analýzou mohou být zjištěny následující informace [5]: 

 Typy operací 

Z log souborů je možné získat informace o použité operaci. Nachází se v položce 

zaznamenané ve sloupci označeném „cs-uri-query“, v tomto záznamu následuje za sekvencí 

znaků „&REQUEST=“. V případě aplikace Nahlížení do KN mohou být využity pouze dvě 
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ze tří operací navrhovaných organizací OGC a to operace GetMap pro zobrazení mapy 

a operace GetCapabilities pro zjištění možností a vlastností spravovaných dat. Třetí operace 

nesoucí název GetFeatureInfo není podporována. 

 Vzory chování 

V log souborech je možné identifikovat posloupnost požadavků jednoho uživatele 

na základě jeho IP adresy zakódované hash funkcí. Tyto posloupnosti je možné agregovat 

na základě podobností a vytvářet z nich typické chování uživatelů.  

 Detekce anomálního chování 

Po nalezení vzorů standardního chování uživatele je možné určit chování, které se tomuto 

typizovanému chování vymyká a vykazuje známky snahy o využití webové služby 

nesprávným a nežádoucím způsobem. Jedná se zvláště o přístupy nejrůznějších robotů 

a automatů pro sběr dat. 

3.2.7 Ochrana osobních údajů 

Soukromí je citlivé téma, kterému se dostává mnoho pozornosti. Situace se dále 

komplikuje globální a samoregulační povahou webu. Téma soukromí se točí kolem faktu, 

že většina uživatelů si chce na webu udržovat striktní anonymitu a krajně odmítají 

myšlenku monitorování stránek, které si prohlížejí a času, který na těchto stránkách stráví. 

Na druhou stranu administrátoři mají zájem o zjištění demografie uživatelů stejně jako 

o statistiku užití různých sekcí jejich webových stránek. Tyto informace jim umožnují 

zlepšit obsah stránek a zajistit, aby byl obsah vhodný pro většinu uživatelů navštěvujících 

tyto stránky. Také by tyto informace pomohly přizpůsobit stránky jednotlivým uživatelům.  
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4. POUŽITÁ DATA 

Data byla poskytnuta zdarma Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním a jsou určena 

výhradně pro zpracování této diplomové práce. Jedná se o záznamy z webového mapového 

serveru katastru nemovitostí. Tyto záznamy podléhají standardům OGC a mezinárodní 

normě s označením ISO 19128 (Geographic Information: Web Map Service). Záznamy 

implicitně obsahují IP adresy. IP adresa je numerickým či alfanumerickým řetězcem, 

ze kterého lze identifikovat konkrétní počítač. IP adresa nemůže být Českým úřadem 

zeměměřickým a katastrálním poskytnuta pro zpracovávání z důvodu ochrany osobních 

údajů uživatelů, ačkoli IP adresa nemusí být vždy osobním údajem a nemusí mít vždy 

vazbu na konkrétní osobu. 

4.1 Získání dat 

Nejprve byl poskytnut vzorek log souborů, ve kterých chyběly IP adresy, na základě 

kterých je možné logy pro sledovaný účel dále zpracovávat. (Tento vzorek pocházel 

z projektu strojového testování logů pro ČUZK s názvem Dostupnost a výkonové 

parametry nového WMS serveru ČUZK z pohledu klienta, publikovaného na konferenci 

GIS OSTRAVA 2011.) Pro zpracování je nutné, aby každý řádek log souboru, odpovídající 

jedné akci na serveru, měl identifikátor namísto původní IP adresy. Po zvážení různých 

možností bylo navrženo použití hašovací funkce md5 (běžně sloužící k ukládání 

uživatelských hesel na serveru), pro hašování IP adres. Otisky IP adresy není možné zpětně 

rekonstruovat v reálném čase, anonymita logů zůstane zachována a zároveň je možné 

otisky IP adres použít jako identifikátor pro akci na serveru, protože pro 2 stejné IP adresy 

je vytvořen stejný md5 otisk a pravděpodobnost kolize (stejný otisk pro 2 různé IP adresy) 

je statisticky nevýznamná a nemůže ovlivnit výsledek zpracovávání.  

Na vyžádání byl Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vygenerován a poskytnut 

druhý vzorek dat obsahující md5 otisky namísto IP adres. Po ověření metod zpracování 

na vzorku dat se prokázala vhodnost tohoto typu dat pro další zpracování a bylo požádáno 

o data v širším rozsahu. ČUZK prostřednictvím Ing. Jiřího Veselého, ředitele odboru 

provozu centrální databáze katastru nemovitostí, poskytl data se stejnou specifikací, jako 

měl testovací vzorek dat. 

ČUZK poskytuje data tím způsobem, že jsou dočasně umístěna na server a žadatelům je 

poskytnuta URL adresa.  Při stahování dat se projevily drobné nepříjemnosti, které byly 
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ihned vyřešeny. Tou první je nemožnost použít jako libovolný internetový prohlížeč jako je 

třeba Chrome společnosti Google nebo Firefox společnosti Mozilla. Na platformě 

Windows je nutné využít program Internet Explorer společnosti Microsoft. Další 

komplikací byly chybné kontrolní součty při stahování dat. Avšak při následné kontrole 

souborů po stažení soubory nebyly poškozeny.   

4.2 Specifikace dat 

Před začátkem zpracování dat je potřeba detailně prozkoumat parametry a vlastnosti dat. 

K tomu účelu je využit vzorek dat. Stejný vzorek dat je následně využit i při vytváření 

databáze jako testovací zdroj dat.  

Aplikace Nahlížení do KN se řadí k největším GIS řešením v ČR a zpracovává extrémně 

vysoké množství informací. Příslušné servery této WMS služby ukládají dle WMS 

standardu záznam klientského požadavku do tzv. log souborů, které v tomto případě 

dosahují obrovských objemů. Aby vzorek neztratil svou reprezentativní funkci, a aby 

zůstala zachována jeho výpovědní hodnota, je nutné, aby i vzorek dat byl velmi rozsáhlý, 

rozsáhlejší než je to v případě běžné WMS služby. 

4.2.1 Vzorek log souborů 

Jedná se o 2 samostatné log soubory s názvem ex111101 a ex111102 o velikosti přibližně 

480 a 370 MB (celkově 860 MB).  

Logy pocházejí z období od 31. 10. 2011 23:00:00 (čas UTC) do 1. 11. 2011 22:59:58 

u prvního souboru a od 1. 11. 2011 23:00:00 (čas UTC) do 2. 11. 2011 22:59:58 u druhého 

log souboru. 

Tabulka 1: Přehled vzorku log souborů 

NÁZEV SOUBORU DATUM DEN V TÝDNU VELIKOST [MB] 

ex111101 1. 11. 2011 Úterý 482 

ex111102 2. 11. 2011 Středa 374 

První log soubor obsahuje více než 1 265 tis. řádků záznamů, druhý přes 985 tis. Obsah 

jednotlivých polí je oddělen vždy mezerou. Log soubory odpovídají také standardu W3C 

konsorcia pro webové služby: Extended Common Log File Format (ECLF) (IIS 6.0) Čas 

záznamu je ukládám v UTC čase, příklad 23:00:00 v UTC odpovídá 24:00:00 

středoevropského času (zimní čas). Schéma log souboru popisuje řetězec: #Fields: date 

time cs-uri-stem cs-uri-query c-ip-md5 sc-status sc-bytes cs-bytes time-taken.  
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Rozklíčování jednotlivých částí log souboru: 

 date - datum aktivity 

 time - čas aktivity(UTC) 

 cs-uri-stem - cíl akce, například Default.htm. 

 cs-uri-query - dotaz, v případě že existuje, který se snaží klient uskutečnit 

 c-ip-md5 – md5 otisk IP adresy klienta, který přistupuje na server 

 sc-status - HTTP status kód 

 sc-bytes– počet byte, které server odeslal 

 cs-bytes - počet byte, které server přijal 

 time-taken– délka trvání akce v milisekundách 

Pro představu je uveden příklad vybraného záznamu z log souboru (jednotlivé záznamy 

v souboru jsou odděleny odřádkováním) 

 date- 2011-10-31 

 time - 23:00:01 

 cs-uri-stem - /wms.asp 

 cs-uri-query 

&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=RST_KN

_I,RST_KMD_I,parcelni_cisla_i,hranice_parcel_i,omp&STYLES=&FORMAT=im

age/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:4326&

BBOX=14.3701171875,50.10648772767332,14.39208984375,50.12057809796007

&WIDTH=256&HEIGHT=256&X-ARR-CACHE-HIT=0&X-ARR-LOG-

ID=7d93eca9-a462-4a74-a907-05cf38a5fea2 

 c-ip-md5 - c3aba1f7ec10a8eb9aa3fd07204d976e 

 sc-status - 200 

 sc-bytes- 1950 

 cs-bytes- 620 

 time-taken–124 
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Přehled poskytovaných vrstev a jejich vlastností je obsažen v tabulce v příloze. 

Souřadnicové systémy (SRS, Spatial Reference Systems) podporované WMS službou 

nad katastrálními daty shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 2: Souřadnicové systémy podporované aplikací Nahlížení do KN 

NÁZEV SRS 
EPSG 
KÓD 

POPIS 

SMĚR OS 
X / Y 

ZÁKLADNÍ 
POLEDNÍK 

SOUŘAD-
NICE 

ZOBRAZENÍ / 
ELIPSOID 

S-JTSK 
Krovak East North 

5514 
102067 

východ / sever Greenwich 
kartézské 
(rovinné) 

Křovákovo / Bessel 

S-JTSK (Ferro) 
Krovak East North 

5221 
102066 

východ / sever Ferro 
kartézské 
(rovinné) 

Křovákovo / Bessel 

S-JTSK (Ferro) 
Krovak 

2065 jih / západ Ferro 
kartézské 
(rovinné) 

Křovákovo / Bessel 

S-JTSK 
Modified Krovak 

5224 jih / západ Ferro 
kartézské 
(rovinné) 

Křovákovo / Bessel 

S-JTSK Modified 
Krovak East North 

5225 východ / sever Ferro 
kartézské 
(rovinné) 

Křovákovo / Bessel 

S-42 zone 3 
S-42 zone 4 

28403 
28404 

sever / východ  sférické 
Gauss-Krügerovo / 

Krasovského 

WGS 84 
(geographic 2D) 

4326 

osa N ve stře-
du 6° pásu 
(zone), E 
+ 500 km 

Greenwich sférické 
Universal Transverse 

Mercator (UTM) / 
WGS 84 

ETRS 89 
(geographic 2D) 

4258  

Greenwich sférické 
Lambertovo azimu-
tální ekvivalentní / 

GRS - 80 ETRS 89 LAEA 3035 východ / sever 

WGS 84/ 
UTM zone 33N 

WGS 84/ 
UTM zone 34N 

32633 
32634 

osa N ve stře-
du 6°pásu 
(zone), E + 

500 km 

Greenwich 

každá zóna 
má vlastní 
kartézský 
souř. s. 

E (východ) 
a N (sever) 

Universal Transverse 
Mercator (UTM) / 

WGS 84 

WGS 84/Pseudo 
Mercator 

900913 
3857 

východ / sever Greenwich 
kartézské 
(rovinné) 

Mercator / WGS 84 

Zdroj: http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-WMS_PRO_KM 9.6.2012 16:56 

Použitá anglická zkratka EPSG je využívána pro označení databáze nazývané EPSG 

Geodetic Parameter Set (dále jen EPSG). Jde o často využívanou databázi elipsoidů, 

geodetických dat, zeměpisných a kartografických souřadnicových systémů. Původní 

organizaci spravující tento set European Petroleum Survey Group dnes nahrazuje 

organizace nazývaná International Association of Oil & Gas producers.  

S-JTSK je zkratkou systému jednotné trigonometrické sítě katastrální, S-42 znamená 

původně vojenský souřadnicový systém vzniklý v roce 1942, používaný ale také 

pro turistické mapy. WGS 84 vzniklo zkratkou ze slov World Geodetic Systém, Světový 

geodetický systém, který vznikl v roce 1984. ETRS je Evropský terestrický referenční 
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systém (European Terrestrial Reference Systém) a UTM je zkratkou pro zobrazení 

Univerzálním transverzálním Mercatorovým systémem souřadnic. 

4.2.2 Log soubory 

Stejnou specifikace jako vzorová data mají i další poskytnutá data. V tomto případě se 

jednalo o 7 log souborů s názvem ex140303 až ex140309 o velikosti přibližně 602 až  

1 055 MB (celkově zhruba 6 GB). Logy pocházejí z doby od 02. března 2014 23:00:00 

(čas UTC) do 09. 03. 2014 22:59:59 tj. od pondělí do neděle. 

Tabulka 3: Přehled poskytnutých log souborů 

NÁZEV SOUBORU DATUM DEN V TÝDNU VELIKOST [MB] 

ex140303 3. 3. 2014 Pondělí 1 081 

ex140304 4. 3. 2014 Úterý 1 055 

ex140305 5. 3. 2014 Středa 1 013 

ex140306 6. 3. 2014 Čtvrtek 1 020 

ex140307 7. 3. 2014 Pátek 878 

ex140308 8. 3. 2014 Sobota 602 

ex140309 9. 3. 2014 Neděle 735 

Soubory jsou stejně jako vzorek dat ve formátu ECLF IIS 6.0 a čas je ukládán v UTC. 

Na základě rozklíčování poskytnutých dat (viz předchozí kapitola) je možné navrhnout 

vhodné databázové schéma k uložení extrahovaných informací. V této kapitole je řešena 

volba databázového prostředí, návrh datové struktury a implementace databáze. 
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5. VYTVOŘENÍ DATABÁZE 

Následující kapitola popisuje jednotlivé kroky řešení, které je možné rozdělit do tří částí: 

specifikace dat, uložení do databáze a data-mining, jehož výsledkem je analýza chování 

uživatelů, identifikace a kategorizace typických vzorů činností u služeb WMS a návrh 

detekce anomálního chování uživatelů. 

5.1 Volba databázového systému  

Druhým krokem je uložení dat do databáze. Uložení předcházela volba databázového 

prostředí. Nejdříve bylo zváženo použití databázového systému MySQL. Ačkoli by tento 

databázový systém pro řešení diplomové práce postačoval, byla zvážena alternativní řešení, 

která se pro větší počet výhod ukázala jako vhodnější.  

Druhým potenciálně vhodným databázovým systémem byl multiplatformní databázový 

systém Oracle, který navíc umožňuje velice pokročilé možnosti zpracování dat a disponuje 

kapacitou záznamů 11 GB a 1 GB operační paměti v Express edici (verze g11). Ani tato 

možnost nebyla využita, protože při zpracování dalších vzorků dat, by bylo velmi brzy 

dosaženo maximální kapacity, a bylo by možné přidat pouze necelých 10 dalších log 

souborů. Z toho důvodu bylo přistoupeno k požádání o přístupu do školní databáze sloužící 

pro výuku studentů. Následně byl pro potřeby diplomové práce přidělen prostor na disku 

spolu s přístupovými údaji. Tato databáze splňovala podmínky pro kapacitu. Problémem se 

ukázala nedostatečná propustnost sítě a tím způsobená přílišná délka trvání zpracování 

dotazu. U triviálních dotazů na prázdné tabulky v nově vytvořené databázi trvalo vyřízení 

požadavku v řádech jednotek sekund i při přístupu v rámci jedné sítě. Extrémně pomalé 

zpracování dotazu prakticky znemožňuje práci s tzv. velkými daty a je vhodné pouze 

pro studijní účely nad cvičnou databází omezeného rozsahu. Zrychlení odezvy díky 

instalaci databázového systému na lokální disk by za těchto podmínek bylo vhodným 

řešením, ale vyžaduje zakoupení licence, jejíž pořizovací náklady nejsou v rámci 

diplomové práce únosné. Proto bylo nutné hledat kvalitní alternativu k databázovému 

systému Oracle. Tou je nástroj nesoucí označení PostgreSQL, který je k dispozici zdarma 

a má otevřený zdrojový kód.  

5.1.1 PostgreSQL 

PostgreSQL funguje na principu objektově-relačního databázového systému. Tento 

databázový systém obsahuje interpret strukturovaného dotazovacího jazyka SQL, stejně 
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jako všechny předchozí zvažované alternativy. Výhodou zmíněného systému je jeho 

kapacita. PostgreSQL nabízí především neomezenou maximální velikost databáze, ale také 

neomezený počet řádků v tabulce a maximální velikost tabulky 32 TB.  

5.1.2 pgAdmin 

Správa a vývoj databáze může být realizována přímo prostřednictvím příkazového řádku, 

nebo přes aplikaci k tomu účelu určenou. Jednou takovou aplikací je i pgAdmin, která 

poskytuje velké množství nástrojů a intuitivní uživatelské rozhraní. Nespornou výhodou je 

i možnost využití aplikace na libovolné platformě. Tento nástroj podporuje PostgreSQL 

verze 7.3 a vyšší a byl zvolen pro spravování databáze v diplomové práci, protože je 

z hlediska účelu užití nejvhodnější. Využita byla aktuální verze programu 1.18.1, vydaná 

3. prosince 2013, pod licencí PostgreSQL. 

Pro úplnost je třeba zmínit i možnost spravovat databázi přes síť. Ukázkou webové 

aplikace může být phpPgAdmin, původně vytvořená pro správu databázového systému 

MySQL. Tato možnost není potřeba v případě této práce, protože je databáze umístěna 

na lokálním disku. 

5.1.3 SQL 

Pro dotazování nad relačními databázemi byl vytvořen jazyk SQL. Název je zkratkou 

z anglického Structure Query Language a znamená strukturovaný dotazovací jazyk. Vývoj 

jazyka SQL není doménou jedné firmy nebo instituce a stále probíhá, proto vznikla potřeba 

standardizovat jazyk tak, aby bylo možné předání informací a dat mezi jednotlivými 

subjekty. Třetím standardem v pořadí je SQL 92 a tomu odpovídá i zpracování dat v rámci 

diplomové práce. Na nejrozšířenější SQL 92 navazuje nově vzniklý standard SQL 99, který 

odpovídá na potřeby objektových databází [9].  

5.2 Návrh datové struktury 

Vytvoření datového modelu bylo provedeno v prostředí Case studio verze 2.24. V tomto 

nástroji bylo využito i možnosti vygenerovat SQL příkazy pro tvorbu databáze, definované 

schématem s příslušnými datovými typy. Viz následující schéma. 
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Obrázek 2: ER-diagram vytvořený v prostředí Case studia 
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Tabulka 4: vysvětlení zkratek použitých v diagramu 

POUŽITÁ ZKRATKA PŮVODNÍ SLOVO VÝZNAM 

ID identifier identifikátor 

PK primary key primární klíč 

FK foreign key cizí klíč 

NN not null daná hodnota nesmí zůstat prázdná 

U unique jedinečná hodnota v rámci sloupce 

--  --  -- not-identifying 
dceřiná tabulka může být jednoznačně 
identifikována bez rodičovské tabulky 

Červeně jsou označeny primární klíče, zeleně cizí klíče a černě atributy. Dutý kroužek 

u vazby značí nepovinnost vstupu do vazby. Název tabulky je vždy umístěn nahoře 

v rámečku. Tabulky obsahují tři sloupce. V prvním je seznam názvů atributů. Původní 

názvy „Date“ a „Time“ v tabulce Log musely být změněny na „Log_date“ a „Log_time“, 

protože jsou shodné s vyhrazenými slovy jazyka SQL, což může způsobovat problémy 

při zpracovávání. Slova „Format“, „Version“ a „Service“ nejsou vyhrazenými slovy. 

Druhý sloupec obsahuje datové typy atributů spolu s počtem znaků. V posledním, třetím 

sloupci, jsou uvedeny vlastnosti daného atributu. 

Tabulka s názvem Log obsahuje jednotlivé záznamy log souboru rozdělené 

do příslušných sloupců vyjma sloupce „sc-uri-query“ který je zaznamenán ve zvláštní 

tabulce. Sloupec „sc-uri-query“ je záznamem toho, co uživatel konkrétně vyžadoval, 

například kterou vrstvu v jakém měřítku, na kterém území atd. 

Podpora SLD stylů není pro WMS povinná a vzorky logů neobsahují vyplněné pole 

s názvem STYLES, což evokuje otázku, zda je vůbec nutné, aby datový model toto pole 

obsahoval. Nicméně s ohledem na budoucí flexibilitu datového modelu je vhodnější, když 

toto pole je zahrnuto v datovém modelu již od počátku. 

5.3 Implementace databáze 

Log soubory byly ukládány do objektově-relační databázové struktury obsahující 

10 tabulek. V těchto tabulkách jsou záznamy z WMS serveru rozděleny do příslušných 

sloupců. Rozdělení do sloupců bylo provedeno na základě mezer, které oddělují sloupce 

ve vstupních datech. Sloupec „query“ obsahující dotaz na mapu byl pak dále rozdělen 

na více sloupců do tabulky „request“ dle znaku ampersand, značený &. Aby se předešlo 

problémům při úpravám modelu během zpracovávání, je nutné vytvořit takový model, 

aby vyhovoval všem možným případům, které mohou nastat. 

Posledním krokem je import dat do databáze a vytvoření její zálohy. 
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5.3.1 Import dat 

Importování dat z textového souboru do databáze PostgreSQL může být provedeno např. 

prostřednictvím příkazu COPY. Tato funkcionalita slouží pro kopírování dat 

mezi externím souborem a databází. Vzorek dat v textovém formátu bylo nutné 

naimportovat s použitím mezery jako oddělovače. Zvláštním případem byl sloupec 

s názvem Request, který obsahuje více hodnot spojených znakem ampersand. Z toho 

důvodu byl namísto jednoduchého příkazu jazyka SQL zvolen import pomocí 

skriptovacího jazyka Python (verze 2.7), který umožňuje rozdělit sloupec Request 

dle znaku & na několik různých hodnot a importovat je do jednotlivých sloupců. Viz 

datová struktura. Jazyk Python umožňuje kromě sofistikovanějšího rozdělení do sloupců 

a také ošetření výjimek. Importování bylo realizováno s využitím knihovny psycopg2. 

Během zpracování se ve vzorku dat objevilo několik chybných řádků (v řádech jednotek), 

které bylo nutné ošetřit ve skriptu výjimkou a neimportovat je. Ve všech výskytech 

se jednalo o chybu v podobě zakódování jedné z hodnot „Bounding box“ (ohraničovacího 

rámečku pro mapu). Taková informace se stává bezcennou, protože zcela ztratí svoji 

informační hodnotu a je nutné ji odstranit. Počet chybných řádků je vzhledem k rozsahu 

základního souboru vzorových dat statisticky bezvýznamný a jejich odstranění nemá vliv 

na výsledné analýzy. 

Při zpracování byly na přání ČUZK ignorovány záznamy uvozené názvem služby 

"/monitoring". Tyto záznamy slouží pro potřeby dohledu nad funkčností aplikace. 

Viz příloha č. 13.6 obsahující skript pro import dat. 

5.3.2 Změna datových typů 

Po importování dat bylo nutné změnit datový typ obsahující datum a čas na příslušné 

datové typy „date“ a „time“, aby bylo možné využít potenciálu, který tyto datové typy 

nabízejí oproti datovému typu „character varying“. 

ALTER TABLE public.log 

ALTER COLUMN log_date TYPE date 

USING log_date::date; 

 

ALTER TABLE public.log 

ALTER COLUMN log_time TYPE time 

USING log_time::time;  

Podobně byly změněny datové typy sloupců „cs_bytes“, „sc_bytes“, „sc_status“ 

a „time_taken“ na datový typ „integer“.  
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5.3.3 Vytvoření indexů  

Databázové index zrychlují přístup k datům a je vhodné je vytvořit pro všechny sloupce, 

které slouží k vyhledávání, třízení nebo spojování tabulek. Naopak nesprávně vytvořené 

indexy mohou přístup k datům zpomalit. Indexy není vhodné používat například pro malé 

tabulky, nebo pro sloupec s malou variabilitou, kde by byla podmínkou vybrána velká 

část tabulky. V těchto případech je vhodnější sekvenční prohledání celé tabulky. 

Nevýhodou indexů je zpomalování operací INSERT, UPDATE a DELETE, proto není 

výhodné je tvořit ani pro tabulky, u kterých je předpoklad častého vkládání dat bez 

potřeby častého čtení (například logovací tabulky). Systém řízení báze dat může také 

použití indexů vyhodnotit jako nevýhodné a nevyužít je při řešení zadaného úkolu, proto 

je možné si jejich využití vynutit příkazem.  

Důležitou roli při tvorbě indexů hraje volba správné metody v závislosti na datech, pro 

která mají být indexy vytvořeny.  Výchozí metodou je metoda btree. K tvorbě indexů 

slouží příkaz CREATE INDEX. Následuje ukázka indexu vytvořeného nad tabulkou 

s názvem vzory_chovani s využitím B-stromu. 

create index idx_vzory 

on vzory_chovani 

using btree 

(c_ip_md5 collate pg_catalog."default"); 

5.3.5 Vytvoření pohledů 

Ze studijních důvodů bylo testováno vytvoření pohledů. Pohledy mohou sloužit například 

k urychlení výběru z databáze nebo definovat možnosti čtení pro uživatele. Následuje 

ukázka použitého příkazu. 

Create view PocetDotazuZaDen as 

select extract (day from log_date) as den, count(id_log) 

from public.log 

group by den 

order by den asc; 

5.3.6 Vytvoření primárního klíče 

Při zpracovávání kapitoly 4 byly vytvořeny nové tabulky,  pro který byl dodatečně 

vytvořen primární klíč. 

ALTER TABLE vzor_pocet  

ADD COLUMN pk_vzorpocet SERIAL PRIMARY KEY; 
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5.3.7 Záloha databáze 

Posledním krokem, před začátkem dotazování je vytvoření zálohy databáze. K tomu 

slouží příkaz „pg_dump log > db.sql”, který extrahuje databázi s názvem log do skriptu 

nebo archivu. Tím dojde k vytvoření zálohy nejen dat, ale také schématu databáze. 

Obnova databáze probíhá jednoduše spuštěním příkazu se záměnou znaménka „větší než“ 

za znaménko „menší než“. Příkaz „pg_dump“ je klientskou aplikací PostreSQL a spouští 

se z příkazové řádky. Při použití na OS Windows je podmínkou změna kódovací stránky 

a změna fontu konzoly cmd.exe, bez toho není možné používat konzoli psql.exe, došlo by 

ke kolizi rastrového fontu s kódovací stránkou ANSI. Pak následuje spuštění příkazů 

v konzoli bash.exe. Posledním krokem, před začátkem dotazování je vytvoření zálohy 

vytvořené databáze. K tomu slouží příkaz „pg_dump log > db.sql”, který extrahuje 

databázi s názvem log do skriptu nebo archivu. Tím dojde k vytvoření zálohy nejen dat, 

ale také schématu databáze. Obnova databáze probíhá jednoduše spuštěním příkazu se 

záměnou znaménka „větší než“ za znaménko „menší než“. Příkaz „pg_dump“ je 

klientskou aplikací PostreSQL a spouští se z příkazové řádky. Při použití na OS Windows 

je podmínkou změna kódovací stránky a změna fontu konzoly cmd.exe, bez toho není 

možné používat konzoli psql.exe, došlo by ke kolizi rastrového fontu s kódovací stránkou 

ANSI. Pak následuje spuštění příkazů v konzoli bash.exe.  

Alternativou k tomuto postupu je vytvoření zálohy v aplikaci pgAdmin, přes možnost 

Nástroje / Zálohovat. Druhou možností je záloha souborového systému, který PostgreSQL 

využívá. Třetí možnost tvoří online záloha.  

Každá z možností má své výhody a nevýhody. Během zpracování se nemění struktura 

databáze ani její obsah, proto nemá smysl tvořit rozdílové zálohy, postačuje jednoduchá 

záloha databázového schématu a obsažených dat. Po vytvoření struktury databáze byla 

struktura ihned zálohována. Následoval import dat a po dokončení importu byla 

zálohována databázová struktura spolu s obsaženými daty pomocí funkce pro vytváření 

zálohy v aplikaci pgAdminIII. Výsledkem je soubor s příponou .backup, ze kterého je 

možné databázi obnovit.  
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6. PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA LOGŮ 

K zobrazení a prohlížení vzorku log souborů postačuje běžný textový editor typu 

Notepad od společnosti Microsoft nebo Gedit vyvíjený pod svobodnou licencí. Zobrazení 

rozsáhlých log souborů má zvýšené nároky na operační pamět pracovní stanice.  

Druhý vzorek dat obsahuje přibližně dvakrát více záznamů za den a není možné soubory 

otevřít v běžně dostupném textovém editoru na průměrném hardwarovém a softwarovém 

vybavení (program Notepad, Notepad++, počítač s konfigurací: procesor Intel Core 2 

quad CPU Q6600@2.40 GHz, RAM pamět 4 GB, 64-bitový operační systém.  

Jako jedna z možností explorační analýzy byl testován i statistický software Statgraphics 

Plus verze 5.0 Professional Editor pod školní licencí. Při pokusech o import souboru 

došlo opakovaně k selhání, a to i při pokusu načíst pouze polovinu vzorku.  

Další možností je software SPSS, ve kterém bylo možné data načíst a provést deskriptivní 

statistiku pro numerické hodnoty proměnných: scbytes, csbytes a timetaken. Ovšem 

vykreslení grafických výstupů, jako je například histogram, při takto velkém rozsahu dat 

také opakovaně selhalo. 

Z hlediska cílů diplomové práce, ve které je jedním z bodů zadání sledování sekvence 

požadavků uživatele, je nutné zachovat všechny jednotky základního souboru a není 

možné provést náhodný výběr ze záznamů. Statisticky korektní alternativou by bylo 

provést třídění na základě IP adres a vybrat pouze některé. Počet výskytů IP adres se 

velmi různí (osciluje mezi jedním a 262 tisíci výskyty), a proto není možné náhodným 

výběrem IP adres vybrat konkrétní počet statistických jednotek resp. požadavků na 

server. Jedinými robustními nástroji pro explorativní analýzu rozsáhlých dat zůstává 

jazyk SQL a software R. Pro lepší znalost syntaxe byl zvolen jazyk SQL. 

6.1 Popisná statistika pro vzorek dat 

Rozsah prvního ze dvou log souborů je 1 265 tis. jednotek. Rozsah druhého základního 

souboru je 985 tis. jednotek (počet řádků v textovém souboru). Řádky v textovém 

souboru představují jednotlivé klientské požadavky na WMS server.  

6.1.1 Počet dotazů z jedné IP adresy 

Pro základní popisnou statistiku byl použit statistický software STATGRAPHICS Plus 

Verze 5.0 (školní licence) a druhý vzorek dat v rozsahu prvních 48 tis. záznamů, tj. 5 % 
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ze základního souboru čítajícího 985 tis. statistických jednotek. Zmenšení vzorku bylo 

provedeno tak, aby statistický software bez problémů zvládl vyhodnotit numerické 

i grafické výstupy. Vzorek je z doby od 23:00:00 do 6:12:11 2. listopadu 2011. Základní 

statistické ukazatele slouží pro vytvoření hrubé představy o datech. Ukazatele nebyly 

vytvořeny za účelem zobecnění informací na celou populaci (na soubor všech základních 

jednotek, tj. všech záznamů na serveru). 

Celkový počet unikátních IP adres ve 48 tisících požadavků je 319. Minimální počet 

požadavků na server z jedné IP adresy (od jednoho uživatele) je 1 požadavek. Maximální 

počet požadavků jednoho uživatele dosahuje hodnoty 3 327 požadavků. Extrémní 

hodnoty v datech ovlivňují hodnotu průměru, který je citlivý na odlehlá pozorování, proto 

je v tomto případě lepší využít medián, u kterého tato vlastnost není.  Medián dosahuje 

hodnoty 20 požadavků. Minimálně z poloviny IP adres přišlo na WMS server méně než 

20 požadavků, nebo právě 20 požadavků a stejně tak nejméně z poloviny IP adres bylo 

zasláno 20 nebo více požadavků. Nejčastěji byly z jedné IP adresy zaslány 4  požadavky. 

Podle koeficientu šikmosti je možné určit levostranné rozdělení (pravostranně 

zešikmené). Modus a medián leží nalevo od aritmetického průměru. Podle koeficientu 

špičatosti se jedná o výrazně špičatější rozdělení, než je rozdělení normální. 

Tabulka 5: Základní statistické ukazatele počtu dotazů z jedné IP adresy od 23:00:00 do 6:12:11 

                     2. listopadu 2011  

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ UKAZATELE PRO POČET DOTAZŮ JEDNOHO UŽIVATELE 

Modus 4 

Medián 20 

Směrodatná odchylka 357,7 

Rozptyl výběru 128 000,8 

Špičatost 26,9 

Šikmost 4,5 

Minimum 1 

Maximum 3 327 

Počet požadavků 48 003 

Počet unikátních IP adres 318 

6.1.2 Počet uživatelů WMS služby za jeden den  

Každý uživatel může z jedné IP adresy zaslat jeden a více požadavků na WMS server. 

Není možné přesně určit počet jednotlivých uživatelů pouze ze serverových logů, ale je 

možné stanovit počet jedinečných IP adres přistupujících na server. Prvního listopadu 

2011 využilo WMS službu 3 081 uživatelů (3 081 jedinečných IP adres), 2. listopadu 

2011 to bylo 2 882 uživatelů.  

Následují SQL dotazy pro zjištění počtu jedinečných IP adres. 
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select count(distinct c_ip_md5) 

from public.log 

where log_date='2011-11-01'; 

select count(distinct c_ip_md5) 

from public.log 

where log_date='2011-11-02';  
 

Graf 1: Počet uživatelů WMS služby 1. a 2. listopadu 2011 

 

6.1.3 Délka vyřízení požadavku 

Souhrnná statistika pro délku vyřízení požadavku byla vytvořena opět v software 

STATGRAPHICS Plus. Po opakovaných, neúspěšných pokusech o import celého 

prvního vzorku dat o rozsahu 1 265 tis. záznamů byla otestována možnost importu 

druhého souboru o velikosti 985 tis. řádků. Druhý vzorek bylo možné načíst 

do programu, ale ani tento soubor nebylo možné v požadovaném rozsahu dále 

zpracovávat. Mošnosti programu nedostačovaly pro tvorbu grafických ani numerických 

výstupů vytvořených nad kombinací sloupců. Proto byl nakonec zpracováván pouze 

sloupec „time_taken“ samostatně. V tomto případě software pracoval velmi pomalu 

a nespolehlivě, výstupy byly produkovány se značnou časovou prodlevou. Tabulka č. 6 

obsahuje základní statistické ukazatele pro délku vyřízení požadavku. 
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Tabulka 6: Základních statistické ukazatele pro délku trvání vyřízení požadavku u souboru z 2. 11. 2011 

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ UKAZATELE PRO DÉLKU VYŔÍZENÍ POŽADAVKU 

Počet prvků základního souboru 985 655 

Průměr 941 

Modus 967 

Medián 967 

Směrodatná rozptylka 350,9 

Rozptyl 123094 

Špičatost 56059,5 

Šikmost 189971,0 

Minimum 0 

Maximum 161990 

Rozsah 161990 

Variační koeficient 37,31% 

 

Znázornění minima, prvního kvartilu, mediánu, třetího kvartilu a maxima je provedeno 

krabicovým grafem. Odlehlé hodnoty můžeme pozorovat pouze na pravé straně grafu, což 

je známkou nesymetrické distribuce. Díky množství odlehlých hodnot klesá výpovědní 

hodnota průměru, protože je jimi značně ovlivněn. V tomto případě má lepší informační 

hodnotu medián délky vyřízení požadavku. Z dat byly před vytvořením grafu odstraněny 

extrémních hodnoty. 

 

Graf 2: Krabicový graf s vousy pro délku vyřízení požadavku 

 

6.1.4 Počet dotazů v závislosti na délce vyřízení dotazu 

Na histogramu délky vyřízení dotazu můžeme pozorovat distribuci dat značící levostranné 

rozdělení. Je zde patrná vyšší četnost hodnot v levé části grafu a dlouhý „ocas“ v pravé 

části. Před zpracováním byly odstraněny extrémní hodnoty. 
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 Graf 3: Histogram pro délku vyřízení dotazu 

 

6.1.5 Četnost a procentuální zastoupení souřadnicových 

systémů 

Klientský požadavek typu „GetMap“ musí vždy obsahovat informaci o souřadnicovém 

systému, ve kterém má WMS server zaslat svou odpověď. Nejčastěji užívané jsou 

souřadnicové systémy WGS 1984 a S-JTSK. V 55,39 % požadavků jsou souřadnice 

v systému WGS 1984 vyžadovány ve formě zeměpisných souřadnice, nikoli ve formě 

souřadnic rovinných, ty vyžaduje pouze 0,57 % požadavků. Podobně nízké procento 

požadavků obsahuje souřadnicový systém S-JTSK Ferro. Jedná se o dříve používaný 

souřadnicový systém, jehož nultý poledník procházel ostrovem Ferro na Kanárských 

ostrovech, nikoli místem s názvem Greenwitch ležícím na území Velké Británie 

a severního Irska. Necelé 3 % požadavků obsahují kód souřadnicového systému WGS 

1984 s Pseudo-Mercatorovou projekcí, který využívá ve svých mapách společnost 

Google, proto se také užívá číselný kód ve tvaru 900913, ve kterém lze vidět číselnou 

alegorií slova google (9-g, O-0, O-0, 9-g, 1-l, 3-e). 

Tabulka 7: Souřadnicové systémy obsažené v log souborech 

ID 
SRS 

(CRS) 
KÓD 

POČET 
PROCENTUÁLNÍ 

ZASTOUPENÍ 
POPIS EKVIVALENTNÍ KÓD 

1 4326 1214422 55,39 WGS 84 (geographic 2D) 
 

2 102067 954226 43,53 S-JTSK / Krovak East North 5514 

3 32633 12673 0,58 WGS 84 / UTM zone 33N 
 

4 2065 9734 0,44 S-JTSK (Ferro) / Krovak 
 

5 900913 608 0,03 
Google -WGS 84 / Pseudo-

Mercator 

3785 a 3857 Popular 
Visualisation CRS / 

Mercator 
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ID 
SRS 

(CRS) 
KÓD 

POČET 
PROCENTUÁLNÍ 

ZASTOUPENÍ 
POPIS EKVIVALENTNÍ KÓD 

6 84 432 0,02 CRS, WGS 84 (geographic) 
(pozn. opačné pořadí 

souřadnic než u kódu 4326 ) 

7 28403 161 < 0,01 
Pulkovo 1942 / 

Gauss-Kruger zone 3  

8 5221 89 < 0,01 
S-JTSK (Ferro) / 

Krovak East North 
v některých aplikacích GIS 
se užívá ESRI kód: 102066 

9 32634 8 << 0,01 WGS 84 / UTM zone 34N 
 

10 3035 2 << 0,01 ETRS89 / LAEA Europe 
 

11 4258 2 << 0,01 ETRS89 (geographic 2D) 
 

12 28404 2 << 0,01 
Pulkovo 1942 / Gauss-

Kruger zone 4  

 

6.2 Explorační analýza dat 

Logy poskytnuté ČUZK v březnu 2014 obsahují více než dvojnásobné množství záznamů 

za den ve srovnání s logy z listopadu 2011. Je možné říct, že využívání WMS služby se 

za dva a čtvrt roku více než zdvojnásobilo.  

Tabulka 8: Přehled poskytnutých log souborů 

NÁZEV SOUBORU DATUM DEN V TÝDNU VELIKOST [KB] 

ex140303 3. 3. 2014 Pondělí 1 081 451 

ex140304 4. 3. 2014 Úterý 1 055 421 

ex140305 5. 3. 2014 Středa 1 013 237 

ex140306 6. 3. 2014 Čtvrtek 1 020 372 

ex140307 7. 3. 2014 Pátek 877 745 

ex140308 8. 3. 2014 Sobota 601 939 

ex140309 9. 3. 2014 Neděle 734 640 

 

V log souborech jsou obsaženy dotazy typu „GetCapabilities“ a „GetMap“. Dotaz typu 

„GetCapabilities“ na získání informací o možnostech WMS služby předchází dotazu 

„GetMap“ a vyskytuje se zpravidla pouze jednou před každým sezením. Dotaz typu 

„GetCapabilities“ není možné použít k určení vzorů chování. 

Pro potřeby ČUZK jsou v log souborech obsaženy dotazy sloužící pro potřeby 

monitoringu činnosti serveru a WMS služby. Tyto dotazy byly na přání pana Ing. Jiřího 

Veselého, ředitele odboru provozu centrální databáze katastru nemovitostí, při zpracování 

ignorovány. Je možné je detekovat dle hodnoty „/monitoring“ v parametru požadavku 

sloužícímu k určení cíle akce (cs_uri_stem). 

Tabulka 9: Počet požadavků na mapu a počet jedinečných IP adres v log souborech 

NÁZEV SOUBORU 
POČET DOTAZŮ 
TYPU GETMAP 

POČET JEDINEČNÝCH 
IP ADRES 

ex140303 2 807 311 7 107 

ex140304 2 686 435 6 902 
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NÁZEV SOUBORU 
POČET DOTAZŮ 
TYPU GETMAP 

POČET JEDINEČNÝCH 
IP ADRES 

ex140305 2 590 634 6 781 

ex140306 2 648 135 6 541 

ex140307 2 292 331 5 729 

ex140308 1 665 073 4 045 

ex140309 1 949 600 4 720 

 

6.2.1 Počet požadavků za den 

Ke zjištění počtu požadavků a počtu uživatelů byl využit SQL dotaz obsahující podmínku 

pro příslušné datum. Výsledek obsahuje záznamy od 00:00:00 do 23:59:59, v UTC čase 

dle WMS standardu. V ČR je využíván čas UTC + 1 (v letním období UTC + 2). 

Záznamy v souborech jsou z období zimního času a byly poskytnuty v UTC čase od 

23:00:00 předchozího dne do 22:59:59 požadovaného dne. Soubor ex140303 tak obsahuje 

hodinu záznamů s datem přechozího dne a v posledním souboru ex140309 došlo 

k absenci poslední hodiny. Vytížení serveru v době kolem půlnoci je velmi nízké a proto 

bylo možné tento hodinový rozdíl zanedbat. 

Pro získání počtu dotazů za jednotlivé dny v týdnu byl využit následující SQL dotaz.  

select extract (day from log_date) as den, count(id_request) 

from public.log 

join request 

on log.id_log=request.id_request 

group by den 

order by den asc; 

 

Graf 4: Histogram počtu dotazů typu „GetMap“ dle jednotlivých dnů 
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Z grafu je možné vyčíst, že počet dotazů je nejvyšší první pracovní den v týdnu, naopak 

nejnižší počet dotazů je v sobotu. Od pondělí do čtvrtku počet dotazů za den přesahuje 2,5 

milionu, o víkendu počet dotazů za den nepřekračuje hranici 2 milionů. Průměrný počet 

dotazů typu GetMap za 24 hodin je 2 377 360 dotazů. 

6.2.2 Průměrný počet požadavků za hodinu 

Pro získání počtu dotazů za hodinu v týdnu od 3. 3. 2014 do 3. 9. 2014 byl využit 

následující SQL dotaz. 

select extract (hour from log_time) as hodina, avg(id_request) 

from public.log 

join request 

on log.id_log=id_request 

group by hodina 

order by hodina asc; 

 Graf 5: Průměrný počet dotazů typu „GetMap“za hodinu  

 

V grafu je zaznamenán hodinový interval například od 00:00:00 do 00:59:59 jako hodina 

0. Nejnižší průměrný hodinový počet dotazů je možné zaznamenat mezi nultou a pátou 

hodinou v čase UTC (první a šestou SEČ tj. UTC +1) a mezi 21 a 24 hodinou UTC. 

Naopak maximální hodnota přesahující 231 tis. požadavků za hodinu (64,2 požadavků 

za sekundu) je dosažena mezi 9 a 10 hodinou v čase UTC (10 hodin SEČ). Více než 150 

tis. dotazů za hodinu je dosaženo v intervalu od 8 do 15 hodin SEČ. Druhé nejvytíženější 

období na serveru z hlediska počtu dotazů je mezi 16 a 21 hodinou SEČ, kdy je průměrný 

počet dotazů za hodinu v intervalu mezi 100 až 150 tisíci dotazů. V intervalu od 6 do 8 
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hodin a od 21 do 23 hodin SEČ dosahuje průměrný počet dotazů intervalu mezi 50 a 100 

tisíci dotazů. Průměrný počet požadavků za hodinu je 108 621. 

6.2.3 Počet uživatelů za den 

Pro získání počtu uživatelů za jednotlivé dny v týdnu byl využit následující SQL dotaz.  

select extract (day from log_date) as den, count(distinct c_ip_md5) 

from public.log 

group by den 

order by den asc; 

 

   Graf 6: Počet uživatelů za den 

 

Sloupcový graf počtu uživatelů WMS služby pro dny v týdnu vykazuje podobný průběh 

jako graf č. 4 (počet požadavků za den). Nejvyšší četnost uživatelů je možné pozorovat 

v pondělí, kdy hodnota počtu uživatelů přesahuje hranici 7 tisíc. Od úterý do soboty klesá 

počet uživatelů z necelých 7 tisíc na zhruba 4 tis. uživatelů v sobotu, v tento den dosahuje 

počet uživatelů za den svého minima. V neděli dochází k mírnému nárůstu ve srovnání se 

sobotou.  Průměrný počet uživatelů za 24 hodin je 5 975 uživatelů. 

6.2.4 Průměrný počet uživatelů za hodinu 

Průměrný počet uživatelů za hodinu během sledovaného období byl získán díky 

následujícímu SQL dotazu. Aby bylo možné získat průměrný počet IP adres za hodinu, 

byl celkový počet nalezených IP adres pro jednotlivé hodiny vydělen sedmi. 

select extract (hour from log_time) as hodina, count(distinct c_ip_md5) 

from public.log 

join request 

on log.id_log=id_request 

group by hodina 

order by hodina asc; 
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Hodinové průměry doby vyřízení dotazu jsou zobrazeny v následujícím grafu. 

  Graf 7: Průměrný počet uživatelů za hodinu v UTC čase 

 

Průběh grafu je vizuálně podobný grafu č. 5 (průměrný počet dotazů za hodinu). 

Maximum je dosaženo v 10 hodin SEČ. Nejvíce uživatelů, více než 600 využívá WMS 

službu v intervalu mezi 9 a 14 hodinou SEČ. Průměrný počet uživatelů za hodinu je 375. 

6.2.5 Průměrná doba vyřízení požadavku v jednotlivých 

dnech 

Průměrná doba vyřízení dotazu během sledovaného období byla získána díky 

následujícímu SQL dotazu. Tabulka všech hodnot je obsažena v příloze diplomové práce. 

select extract (day from log_date) as den, avg(time_taken) 

from public.log 

join request 

on log.id_log=request.id_request 

group by den 

order by den asc; 

 

Průměrná doba vyřízení požadavku v týdnu od 3. do 9. března 2014 je 661 ms. V grafu je 

možné pozorovat výraznou odchylku ve čtvrtek (téměř 680 ms), kdy je střední doba 

vyřízení dotazu výrazně vyšší než v ostatní dny, kdy se pohybuje v rozmezí od 600 ms do 

640 ms.  
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Graf 8: Průměrná doba vyřízení požadavku v ms 

 

6.2.6 Průměrná doba vyřízení požadavku dle denní doby 

Pro vytvoření tabulky příslušných hodnot byl využit následující SQL dotaz.  

select extract (hour from log_time) as hodina, avg(time_taken) 

from public.log 

join request 

on log.id_log=id_request 

group by hodina 

order by hodina asc; 

 

Graf 9: Průměrná doba odezvy v ms za jednotlivé hodiny 
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6.3 Induktivní statistika 

Testováním hypotéz bylo ověřeno, zda existuje závislost mezi sledovanými proměnnými, 

nebo zda je jejich vztah statisticky nevýznamný. 

6.3.1 Závislost průměrného počtu požadavků za hodinu 

na dni v týdnu 

Ověření závislosti počtu požadavků na dni v týdnu může být provedeno pomocí analýzy 

rozptylu, tzv. ANOVA. Před provedením analýzy je nutné otestovat předpoklady, mezi 

které patří normalita dat, homoskedasticita dat (rozptyl nezáleží na parametru) 

a nezávislost náhodných výběrů. 

Testování normality: 

H0: Průměrný počet požadavků za hodinu pochází z normálního rozdělení. 

H1: Průměrný hodinový počet požadavků nepochází z normálního rozdělení. 

Pomocí nabídky Describe/Distribution/Distribution fitting (uncesnsored data) v software 

Statgraphics byla otestována normalita dat. Byl proveden test dobré shody (Goodness Fit 

Tests) a vypočtena P-hodnota (0,00). Tato hodnota vyšla menší, než 0,01 a je možné 

zamítnout hypotézu H0, že počet požadavků na server pochází z normálního rozdělení 

v 99% intervalu spolehlivosti. 

Poté byla data logaritmována a prostřednictvím volby Menu Edit/GenerateData s 

využitím operátoru LOG(pocet_dotazu) byl vytvořen nový sloupec. Postup pro testování 

normality dat byl zopakován pro logaritmovaná data. Opět byla testována nulová 

hypotéza H0. 

Na základě p-hodnoty 0,0 Pearsonova χ
2
 testu (nižší než hodnota 0,05) je možné 

zamítnout nulovou hypotézu, ve prospěch alternativní hypotézy na hladině významnosti 

α=0,01. Z toho důvodu je pro analýzu rozptylu (ANOVA) nutné zvolit její 

neparametrickou podobu. 

Z podstaty fungování WMS služby je zřejmé, že podmínka nezávislosti je splněna. 

Pravděpodobnost konkrétního požadavku není ovlivněna výsledky ostatních požadavků. 

Stejný postup byl aplikován na proměnnou „průměrný počet uživatelů za hodinu“ 

a proměnnou „průměrná doba vyřízení dotazu za hodinu“. Pro obě byl výsledek shodný -

žádná ze sledovaných proměnných nepochází z normálního rozdělení. 
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Neparametrická ANOVA byla provedena přes volbu Menu /Compare/MultipleSamples/ 

Multiple-Sample Comparison s nastavením Input: Multiple Data Colums (jednotlivé třídy 

jsou zadány ve sloupcích). 

Testování rovnosti rozptylu ve třídách bylo provedeno prostřednictvím volby Tabular 

Options / Variance Check a bylo provedeno stejným způsobem pro proměnné: 

průměrný počet uživatelů za hodinu a průměrná doba vyřízení dotazu za hodinu. Ve všech 

třech případech došlo k porušení předpokladu homoskedasticity, proto je pro zjištění 

sledovaných závislostí mezi proměnnými použit Kruskal-Wallisův test. V tomto testu je 

využito porovnání mediánů namísto středních hodnot. 

H0: mediány počtu dotazů v jednotlivých dnech nevykazují statisticky významný rozdíl 

H1: mediány počtu dotazů v jednotlivých dnech vykazují statisticky významný rozdíl 

P-hodnota testu je rovna 0,18, tj. více než hodnota 0,05. Není tedy možné zamítnout 

nulovou hypotézu o rovnosti mediánů v jednotlivých třídách na 95% intervalu 

spolehlivosti.  

Graf 10: 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu průměrného počtu požadavků za hodinu 

 

Průměrný počet požadavků za hodinu není závislý na dni v týdnu. Tuto skutečnost je 

možné doložit následujícím krabicovým grafem. 

  



Bc. Radka Matoláková: Detekce anomálního chování uživatelů katastrálních mapových služeb 

38 

 

Graf 11: Krabicový graf pro průměrný počet požadavků za hodinu dle dne v týdnu 

 

6.3.2 Závislost průměrného počtu požadavků za hodinu 

na denní době 

Z předchozí analýzy vyplývá, že počet požadavků za hodinu nesplňuje předpoklad 

normality ani v případě logaritmovaných dat a nesplňuje také předpoklad 

homoskedasticity. Pro zjištění závislosti počtu požadavků na denní době musí být využita 

opět neparametrická analýza rozptylu a Kriskal-Wallisův test. Závislou proměnnou je 

opět průměrný počet uživatelů za hodinu, faktorem je v tomto případě denní doba 

(hodina). 

V tomto případě vyšla P-hodnota nula. Protože P-hodnota je menší než 0,05, existuje sta-

tisticky významný rozdíl mezi mediány obou proměnných na 95% intervalu spolehlivosti. 

Počet požadavků závisí na denní době. Pro znázornění mediánů odlišných od ostatních 

slouží krabicový graf s vousy. 

Graf 12: Krabicový graf s vousy pro střední hodnotu počtu uživatelů za hodinu 
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6.3.3 Závislost průměrného počtu uživatelů za hodinu 

na dni v týdnu 

Pro zjištění této analýzy rozptylu je opět potřebné nejdříve otestovat předpoklady 

(normalita, homoskedasticita, nezávislost). P-hodnota testu dobré shody vyšla opět nulová 

jak pro data původní, tak pro data logaritmovaná. Data nepochází z normálního rozdělení 

a nevykazují homoskedasticitu. Je nutné použít Kruskal-Wallisův test. 

P-hodnota se znovu rovná nule, je menší než hodnota 0,05. Existuje statisticky významný 

rozdíl mezi mediány jednotlivých tříd na 95% intervalu spolehlivosti. 

Graf 13: Krabicový graf s vousy pro střední hodnotu počtu uživatelů za hodinu 

 

6.3.4 Závislost průměrného počtu uživatelů za hodinu 

na denní době 

Po provedení neparametrické analýzy rozptylu a Kruskal-Wallisova testu došlo k určení 

P-hodnoty menší než 0,05, což značí statisticky významný rozdíl mediánu mezi 

jednotlivými třídami na 95% interval spolehlivosti. Zamítáme nulovou hypotézu 

o shodnosti mediánů ve prospěch alternativní hypotézy, počet uživatelů WMS služby 

závisí na denní době. Znázornění rozdílů mediánů jednotlivých tříd je vykresleno 

v následujícím krabicovém grafu. 
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 Graf 14: Krabicový graf s vousy pro střední hodnotu počtu uživatelů za hodinu (v UTC čase) 

 

6.3.5 Závislost hodinového průměru doby vyřízení 

požadavku na dni v týdnu 

P-hodnota Kruskal-Wallisova testu vyšla 0,72, což je hodnota vyšší než 0,05. Neexistuje 

tedy statisticky významný rozdíl mediánů mezi jednotlivými třídami v 95% intervalu 

spolehlivosti. Přijímáme nulovou hypotézu, doba vyřízení dotazu nezávisí na dni v týdnu. 

  Graf 15: 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu doby vyřízení dotazu 

 

6.3.6 Závislost hodinového průměrné doby vyřízení 

požadavku na denní době 

P-hodnota vyšla 0,0 což je méně než 0,05, tedy existuje statisticky významný rozdíl 

mediánů jednotlivých tříd na 95% interval spolehlivosti. Zamítáme nulovou hypotézu 

o rovnosti mediánů ve prospěch alternativní hypotézy. Doba vyřízení požadavku záleží 

na denní době. 
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Graf 16: 95% interval spolehlivosti pro střední hodnotu doby vyřízení dotazu 

 

Rozdíly mediánů jsou znázorněny v následujícím krabicovém grafu. 

  Graf 17: Krabicový graf s vousy pro střední hodnotu doby vyřízení požadavku v UTC čase 

 

Z grafu je patrné, že medián doby vyřízení dotazu v nočních hodinách dosahují menších 

hodnot, než v průběhu dne. 

6.3.7 Korelace průměrného počtu požadavků za hodinu 

a průměrné doby vyřízení požadavku 

Proměnná počet požadavků ani proměnná doba vyřízení požadavků nesplňují podmínku 

normality dat, proto je nutné v tom případě použít Spearmanův koeficient pořadové 

korelace, nikoli Pearsonův korelační koeficient. 
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Testování hypotéz: 

H0: Průměrná doba vyřízení požadavku nezáleží na průměrném počtu požadavků 

za hodinu.  

H1: Průměrná doba vyřízení požadavku záleží na průměrném počtu požadavků za hodinu. 

Tabulka 10: Matice pořadové korelace 

 
PRŮMĚRNÝ POČET 

POŽADAVKŮ ZA HODINU 
HODINOVÝ PRŮMĚR DOBY 

VYŘÍZENÍ POŽADAVKU 

PRŮMĚRNÝ POČET 
POŽADAVKŮ ZA HODINU 

- 0,6017 (korelační koeficient) 

- 168 (rozsah vzorku) 

- 0,0000 (p-hodnota) 

HODINOVÝ PRŮMĚR DOBY 
VYŘÍZENÍ POŽADAVKU 

0,6017 (korelační koeficient) - 

168 (rozsah vzorku) - 

0,0000 (p-hodnota) - 

 

P-hodnota nižší než 0,05 indikuje statisticky významnou nenulovou korelaci na 95% 

intervalu spolehlivosti. Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní hypotézu, 

průměrná doba vyřízení požadavku záleží na počtu dotazů za hodinu. Dle hodnoty 

Spearmannova korelačního koeficientu je možné tvrdit, že proměnné jsou vzájemně 

pozitivně korelované. V rozptylogramu jsou patrné shluky hodnot. 

Graf 18: Rozptylogram průměrného počtu dotazů za hodinu a průměrné doby vyřízení dotazu za hodinu 

 

6.4 Doplňující údaje 

Mezi 5 nejčastěji vyžadovanými vrstvami ve sledovaném období je skupina vrstev 

katastrálních map (57,2 %), skupina vrstev přehledových map (8,4 %), přehledová mapa 

katastrálních území (5,3 %), přehledová mapa hranic krajů (4,5 %) a inverzní katastrální 

mapa (4,1 %). Ostatní poskytované vrstvy dosahuje relativní četnosti pod 2 %.  
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Tabulka 11: Přehled 10 nejčastěji využívaných vrstev WMS služby 

ID NÁZEV VSTVY ČETNOST ČETNOST [%] POZNÁMKY 

1 KN 5 335 315 57,2 Vrstvy skupiny katastrálních map 

2 prehledky 778 962 8,4 Vrstvy ze skupiny přehledových map 

3 prehledka_kat_uz 495 000 5,3 
Přehledová mapa hranic 

katastrálních území 

4 prehledka_kraju-linie 417 828 4,5 Přehledová mapa hranic krajů 

5 KN_I 379 192 4,1 Inverzní ekvivalent katastrální mapy 

6 RST_PK_I 171 215 1,8 
skenované mapy dřívějších 

pozemkových evidencí – inverzní 

7 dalsi_p_mapy_i 164 908 1,8 DKM – další prvky mapy – inverzní 

8 hranice_parcel_i 164 147 1,8 DKM - hranice parcel – inverzní 

9 parcelni_cisla_i 160 017 1,7 parcelní čísla 

10 RST_PK 157 733 1,7 
skenované mapy dřívějších 

pozemkových evidencí 

Nejčastěji požadovaný formát mapy vyskytující se v požadavcích je „image/png“, který je 

obsažen v drtivé většině požadavků, viz následující tabulka. Druhým a třetím nejčastěji se 

objevujícím formátem je GIF a JPEG. Četnost ostatních formátů je menší než 50 tis. 

(méně než 1 % záznamů), jedná se například o formáty typu text/xml, image/svg+xml 

nebo WebCGM. 

Tabulka 12: Seznam formátů vyskytujících se v log souborech, jejich četností a procentuálního zastoupení 

POŘADÍ FORMÁT ČETNOST ČETNOST [%] 

1 image/png 18 486 348 97,0 

2 image/gif 403 656 2,1 

3 image/jpeg 165 010 0,9 

Součástí klientského požadavku na WMS službu je i souřadnicový systém. Ve specifikaci 

WMS služby verze 1.0 byl obsažen pod zkratkou SRS (spatial reference system), ve verze 

3.0 se jedná o zkratku CRS (Coordinate Reference System). Mezi 10 nejčastěji se 

vyskytujícími souřadnicovými systémy jsou WGS 1984 / Pseudo Mercator, WGS 1984 

s geografickým souřadnicovým systémem a S-JTSK / Křovák East North. Výskyt 

zmíněných systémů přesáhl 26 % případů, v případě WGS 84 /Pseudo Mercator 

a geografického systému WGS 1984 dokonce 32 %. Souřadnicový systém WGS 84 / 

UTM zone 33N se vyskytl ve více než 7 % případů. 
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Tabulka 13: Seznam 10 nejčastěji požadovaných souřadnicových systémů (SRS = CRS) 

POŘADÍ NÁZEV SRS  KÓD SRS ČETNOST SRS  
ČETNOST SRS 

KÓDU [%] 

1 
WGS 84 / Pseudo-
Mercator (Google) 

900913 6 233 837 32,6 

2 
WGS 84 (geo-

graphic 2D) 
4326 6 160 905 32,2 

3 
S-JTSK / 

Krovak East North 
102067 5 094 014 26,6 

4 
WGS 84 / 

UTM zone 33N 
32633 1 369 210 7,2 

5 
S-JTSK / Krovak 

East North 
5514 128 892 0,7 

6 
WGS 84 / Pseudo-

Mercator 
3857 101 380 0,5 

7 
S-JTSK (Ferro) / 

Krovak East North 
102066 13 897 0,1 

8 
S-JTSK (Ferro) / 

Krovak 
2065 10 219 0,1 

9 
CRS, WGS 84 

(geographic 
long., lat.) 

84 7 766 < 0,1 

10 
S-JTSK (Ferro) / 

Krovak East North 
5221 5 249 < 0,1 

 

Při komunikaci mezi klientem a serverem je zaslán ze strany klienta HTTP požadavek 

a server zasílá HTTP odpověď obsahující sc-status kód. Jeho hodnota informuje klienta o  

požadavku. 99,8 % požadavků bylo obdrženo a vyřízeno bez chyby. 

 

Tabulka 14: Seznam sc statusů vyskytujících se v log souborech 

 POŘADÍ SC STATUS POPIS ČETNOST ČETNOST [%] 

1 200 
Požadavek splněn 

bez chyby 
19114089 99,8 

2 400 Chybný požadavek 32158 0,2 

3 502 Špatná brána 677 < 0,1 

4 500 
Interní chyba 

serveru 
14 < 0,1 
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7. ANALÝZA CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ 

Ve sledovaném sedmidenním období využilo WMS službu více než 29 tis. uživatelů. 

Bylo pozorováno 29 097 unikátních IP adres, u kterých bylo nalezeno 25 548 různě 

dlouhých posloupností činností. Pro detekci uživatelova pohybu po mapě jsou nutné 

minimálně 2 klientské požadavky, ze kterých je možné zjistit rozdíl zobrazených oblastí. 

7.1 Sekvence požadavků  

Z 921 IP adres (3,2 % IP adres) byl zaznamenán pouze 1 požadavek typu GetMap. Toto 

chování lze považovat za nestandardní, protože lze předpokládat, že během pouhého 

jednoho zobrazení mapy bez posunů, přiblížení, oddálení, změn vrstev atd. není 

pravděpodobně možné zjistit všechny požadované informace, které uživatelé zpravidla 

hledají. Je možné se domnívat, že v některých z těchto případů došlo k nezamýšlenému 

odeslání požadavku GetMap u laických uživatelů. Jiným případem může být uživatel, 

který do internetové aplikace Nahlížení do KN zadá katastrální území a parcelní číslo, 

nechá si zobrazit údaje včetně náhledu mapy a dál mapu nezkoumá. V případě jediného 

výskytu IP adresy není možné vytvořit posloupnost činností. U 2 628 IP adres nemohla 

být vytvořena posloupnost činností, protože obsahovaly chybné parametry požadavku 

typu špatně zadané souřadnice apod. 

Maximální délka posloupnosti požadavků typu GetMap z jedné IP adresy je 262 891 

požadavků. Je možné se domnívat, že se v tomto případě jedná o službu (portál) 

využívající WMS službu na základě dohody s ČUZK. Běžné IP adresy jsou při zaslání 

příliš mnoha požadavků v krátkém časovém sledu okamžitě blokovány. Pro testování 

výkonových parametrů WMS služeb tak bývá konkrétním IP adresám udělena výjimka. 

Tato výjimka mohla být udělena i v případě výše zmíněné adresy. Celkově se 

ve zkoumaných datech objevilo 20 sekvencí delších než 10 tis. požadavků a 2 sekvence 

delší než 100 tis. požadavků. Jedná se o ojedinělé případy. 

Tabulka 15: Kategorie uživatelů dle počtu činností a jejich četnosti včetně procentuálních četností 

POČET KROKŮ 
V SEKVENCI ČINNOSTÍ 

ČETNOST VÝSKYTŮ ČETNOST VÝSKYTŮ [%] 

1 až 9 4 412 17,3 

10 až 99 11 403 44,7 

100 až 999 8 748 34,3 

1 000 až 9 999 963 3,8 

10 000 až 99 999 20 0,1 

100 000 až 999 999 2 << 0,1 
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Hodnoty četností kroků v posloupnostech se různí v rozsahu 6 řádů, proto není možné 

grafické zobrazení s využitím lineární škály a tříd se stejnou šířkou. Dvě hodnoty 

přesahující 10 tisíc požadavků nebyly pro svou nízkou četnost zahrnuty do histogramu. 

I přes použití logaritmické škály by byla u těchto hodnot zobrazena zanedbatelná výška 

sloupce. 

Graf 19: Počtu činností uživatelů v jejích sekvencích činností 

 

Podle počtu požadavků z jedné IP adresy je možné rozdělit uživatele do následujících 

skupin. 

První skupina uživatelů: laici 

Jeden až 9 požadavků se vyskytlo ve zhruba 17 % případů, je zde zahrnuta i skupina výše 

zmíněných 921 uživatelů, kteří zaslali pouze jeden požadavek. Dále pak profesionální 

i laičtí uživatelé, kteří přesně vědí, jakou informaci hledají a kde ji mají hledat. Najdou, 

co potřebují a dále mapu nezkoumají. Za zmínku stojí i skupina pravděpodobně laických 

uživatelů, kteří si zobrazí přehledovou mapu ČR, provedou posun nebo přiblížení 

(oddálení) aniž by došlo k zobrazení katastrální mapy a tím jejich sezení končí. Z toho je 

možné usuzovat, že nedošlo ke zjištění požadovaných informací. 

Druhá skupina uživatelů: laici i profesionálové 

Nejčetnější skupinou uživatelů (44,7 %) jsou takoví, kteří provedou 10 až 99 úkonů. 

Jedná se o laické i profesionální uživatele, kteří při zjišťování požadované informace 
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detailněji studují mapu, pohybují se po mapě, přibližují nebo oddalují mapu a mění 

vrstvy. 

Třetí skupina uživatelů: profesionální uživatele 

Poslední skupinou uživatelů jsou profesionální uživatele (38,1 %), kteří nehledají pouze 

jednu informaci, nebo skupinu informací, ale využívají WMS službu jako podklady při 

své činnosti.  

7.2 Pohyb na mapě 

Kromě sledování počtu kroků v sezeních jednotlivých uživatelů je možné sledovat také 

jejich pohyb na mapě. Nejdříve byly určeny jednotlivé úkony, ze kterých se pohyb v 

mapě může skládat. Jedná se o pohyb ve východozápadním směru, v severojižním směru 

a přiblížení, nebo oddálení. Pro tyto účely byl vytvořen trojciferný kód. Pro jednoduchost 

nebude uvažována změna vrstvy. Přílišné množství faktorů snižuje pravděpodobnost 

nalezení vzoru. 

0 - beze změny  0 - beze změny  0 - beze změny 

1 - pohyb doleva  1 – pohyb dolu 1 – přiblížení 

2 – pohyb doprava   2 – pobyb nahoru 2 – oddálení 

Např. kód 120 znamená pohyb severozápadním směrem, bez změny měřítka. V případě, 

že je kód složen ze tří nul, jedná se o stejný požadavek, jako byl požadavek předcházející 

požadavek, nebo obsahuje pouze změnu vrstvy. Kombinací tříciferného kódu ze tří cifer 

existuje 27, jedná se o variaci s opakováním V(3,3)=3!. Tyto kombinace byly nahrazeny 

pouze jedním alfanumerickým znakem (písmeno a až z a číslo 1), aby mohl být jeden 

požadavek uživatele nahrazen jedním znakem.  

Pomocí skriptu v příloze č.: 13.7 byla vytvořena tabulka obsahující IP adresy a příslušné 

kódy pro pohyb uživatele na mapě. Pak bylo možné stanovit nejčastější pohyby v mapě, 

které uživatelé realizovali. Jedná se zejména o pohyb ve směru osy X bez změny polohy 

na ose Y a beze měny měřítka. Nejčetnější je pohyb směrem na východ, jedná se 9,5 % 

případů z celkového množství pohybů všech uživatelů. Druhým nejčastějším pohybem je 

pohyb ve směru na západ, opět bez posunu ve směru osy x a bez změny měřítka, tento 

pohyb se vyskytuje v 6,4 % případů. Početnou skupinou jsou kombinace pohybů 

ve směru obou souřadnicových os včetně změny měřítka mapy. Nejméně četnými 

případy pohybů jsou přiblížení a oddálení mapy se zachováním středu zobrazované 
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oblasti bez posunutí. Tento jev se objevil v méně než 0,1 % případů. Viz následující 

tabulka, obsahující vyčerpávající výčet možností pohybu na mapě. 

Tabulka 16: Absolutní a relativní četnost činností uživatelů 

POŘADÍ KÓD POHYBU ČETNOST ČETNOST [%] POHYB 

1 l 550 360 9,5 doprava 

2 e 369 235 6,4 doleva 

3 o 343 686 5,9 doprava, nahoru, oddálení 

4 h 336 156 5,8 doleva, dolů, přiblížení 

5 d 324 355 5,6 dolů, přiblížení 

6 m 316 216 5,4 doprava, oddálení 

7 1 299 369 5,1 doleva, nahoru, oddálení 

8 k 294 539 5,1 nahoru, oddálení 

9 s 293 474 5,0 doprava, přiblížení 

10 t 291 801 5,0 doprava, dolů, přiblížení 

11 f 274 262 4,7 doleva, přiblížení 

12 r 245 952 4,2 doleva, oddálení 

13 w 197 114 3,4 doleva, dolů, oddálení 

14 c 189 694 3,3 dolů 

15 x 188 026 3,2 doleva, nahoru, přiblížení 

16 v 187 597 3,2 doprava, nahoru, přiblížení 

17 u 172 459 3,0 doprava, dolů, oddálení 

18 j 168 374 2,9 nahoru 

19 p 161 901 2,8 dolů, oddálení 

20 q 147 740 2,5 nahoru, přiblížení 

21 g 99 121 1,7 doleva, dolů 

22 a 95 312 1,6 beze změny 

23 n 91 636 1,6 doprava, nahoru 

24 z 87 392 1,5 doprava, dolů 

25 y 87 042 1,5 doleva, nahoru 

26 b 268 << 0,1 přiblížení 

27 i 262 << 0,1 oddálení 

Chování uživatelů je ovlivněno zejména možnostmi aplikace používané pro zobrazení 

WMS služby. Resort ČUZK deklaruje na svých WWW stránkách 30 aplikací, pro které 

provádí testování možností práce s WMS službou. Je mezi nimi například aplikace 

GeoMedia, ArcGIS, Microstation V8, Kristýna GIS systém, geodetický software GEUS 

15.0, mapový server WebMap (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.), veřejně dostupný WMS 

prohlížeč na Národním geoportálu INSPIRE, nebo WMS klienti pro mobilní aplikace 

na platformě Android či iOS.  
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8. IDENTIFIKACE A KATEGORIZACE TYPICKÝCH VZORŮ 

ČINNOSTÍ U SLUŽEB WMS  

Po provedení explorační analýzy log souborů a statistické indukce bylo možné si vytvořit 

základní představu o informacích obsažených v log souborech. Na základě konzultace 

výsledků analýzy a nastudování interního dokumentu Ing. Jana Růžičky, Ph.D., 

zpracovaného na podobné téma, byly vytvořeny kódy pro jednotlivé pohyby na mapě. 

V práci Ing. Jana Růžičky, Ph.D. byly vytvořeny vzory chování obsahující komplexní 

informace o chování uživatele. Jím vytvořené vzory chování vykazovaly značnou 

variabilitu, pro kterou bylo obtížné najít větší počet často opakovaných sekvencí chování 

uživatele. Kromě pohybu na mapě, byla sledována i velikost pohybu po mapě, nebo 

změny vrstvy. Na základě prostudování těchto výsledků, bylo rozhodnuto o redukci 

sledovaných parametrů chování uživatelů pouze na pohyb po mapě.  

8.1 Identifikace vzorů 

Poté byly napsány skripty v jazyce Python, pomocí kterých byly vytvořeny tabulky 

obsahující informace o pohybu uživatelů na mapě a sekvenci těchto pohybů. Následně 

byly identifikovány opakující se vzory chování, které byly uloženy do nové tabulky.  

Princip nalezení vzorů chování je zaležen na algoritmu s anglickým označením „sufix 

tree“. Původně zvažovaný algoritmus „K-means“ byl vyhodnocen jako nepříliš vhodný 

pro svou vyšší výpočetní náročnost. Počet nalezených sekvencí požadavků, se kterými je 

nutné pracovat, přesahuje 25 tisíc sekvencí v délce 1 až 262 891 znaků. Algoritmus 

Suffix tree funguje na principu uchovávání podřetězců od konkrétního znaku až do konce 

řetězce. Podrobněji je princip vysvětlen na obrázku 3. 

Analýzou nad vzorkem dat obsahujícím jeden milion záznamů byly testovány různé 

délky vzorů chování. Z přílohy č.: 13.8 je patrné, že za vzory chování nelze považovat 

sekvence kratší než 6 znaků a delší než 7 znaků. Jako nejreprezentativnější byly zvoleny 

výsledky při použití 6 znaků v sekvenci. V případě sekvence o 5 znacích bylo nalezeno 

přílišné množství vzorů o vysoké četnosti, které proto není možné považovat za typické 

vzory chování. Naopak při použití sekvence delší než 7 znaků se vyskytovaly sekvence 

s četností vyšší než 3 pouze u vzoru označujícího opakované dotazy na stejné místo 

v mapě, bez pohybu po mapě a bez přiblížení a oddálení.  
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Obrázek 3: Algoritmus Suffix tree, zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Suffix_tree, Suffixový strom pro text 

BANANA. Každý podřetězec je ukončen speciálním znakem $. Šest cest od kořene až k listům stromu (zná-

zorněny čtverečky) odpovídá šesti „sufixům“ (příponám): A$, NA$, ANA$, NANA$, ANANA$ a BANANA$. 

Čísla v listech označují startovací pozici odpovídajícího „suffixu“. Čárkovaná spojení jsou využívána při 

konstrukci.  

8.2 Kategorizace vzorů 

Z nalezených sekvencí požadavků a jejich četností vyplývá, že nejběžnějším pohybem 

po mapě je jednoznačně pohyb ve směru osy x. Tomuto případů odpovídá kombinace 

vzorů e a l v nalezených sekvencích. Tato kombinace vzorů se objevuje v 9 z 10 

nejčastějších vzorů chování. 

Nejčetnější sekvence vzorů chování uživatelů (nad 200 výskytů) lze rozdělit dle dílčích 

kroků, ze kterých jsou složeny, do následujících kategorií (nezáleží na pořadí kroků ani 

jejich četnosti v sekvenci): 

 e + l – posun ve směru osy x vlevo a vpravo 

 a – opětovné zobrazení výsledku předchozího požadavku 

 d + k – přiblížení do jižní části mapy, oddálení nad severní částí mapy 

 1 + d + o - posun na severozápad a oddálení, posun na jih a přiblížení, posun 

na sever a oddálení 

 l – posun doprava 
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Graf 20: Procentuální zastoupení dílčí kroky ve vzorech chování s výskytem nad 200 

  

Viz příloha č.: 13.9 obsahující všechny vzory chování s četností nad 200 výskytů.  

Tabulka 17: Třicet nejčastějších vzorů chování a jejich absolutní i relativní četnost  

POŘADÍ VZOR CHOVÁNÍ ABSOLUTNÍ ČETNOST ČESTNOST [%] 

1 llelel 387 0,5 

2 elelel 384 0,5 

3 lelell 377 0,5 

4 lelele 370 0,5 

5 lellel 360 0,5 

6 ellele 347 0,5 

7 leelel 339 0,5 

8 leleel 335 0,5 

9 elelle 331 0,4 

10 aaaaaa 310 0,4 

11 elelll 307 0,4 

12 lellll 299 0,4 

13 ellell 297 0,4 

14 llelll 297 0,4 

15 eelele 288 0,4 

16 elllel 288 0,4 

17 eleele 287 0,4 

18 lllell 285 0,4 

19 llelle 284 0,4 

20 llllel 282 0,4 

21 leelle 281 0,4 

22 lellle 280 0,4 

23 lleele 279 0,4 

24 lllele 276 0,4 

25 eellel 275 0,4 
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POŘADÍ VZOR CHOVÁNÍ ABSOLUTNÍ ČETNOST ČESTNOST [%] 

26 elelee 273 0,4 

27 lellee 270 0,4 

28 eelell 262 0,4 

29 llelee 262 0,4 

30 lleell 258 0,3 

Z tabulky 17 je zřejmé, že nejčastěji se uživatelé posunují na mapě ve směru osy X. Kód 

l značí pohyb směrem na východ, kód e značí posun na západ. Desátým nejčetnějším 

vzorem chování je opětovné zobrazení mapy bez pohybu i bez změny měřítka. Důvodem 

vysoké četnosti tohoto vzoru může být i fakt, že mnohé klientské aplikace při různých 

operacích s uživatelskými daty překreslují i mapu z WMS služby.  
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9. NÁVRH DETEKCE ANOMÁLNÍHO CHOVÁNÍ 

UŽIVATELŮ 

Na základě stanovení typického chování uživatelů je možné specifikovat chování, které 

se odlišuje - dále bude označováno jako anomální chování. 

9.1 Příklady anomálního chování uživatelů 

Mezi anomální chování je možné řadit nejrůznější záměrné i neúmyslné chování 

uživatelů, které se vymyká očekávanému standardu. Toto chování představuje pro server 

různou míru rizika, proto je žádoucí pokusit se ho detekovat a následně mu zabránit. 

Anomální chování představuje rozsáhlou množinu různých druhů chování, kterou lze jen 

velmi těžko beze zbytku popsat. V následujících kapitolách jsou popsány vybrané druhy 

anomálního chování. 

Původním záměrem bylo využít pro detekci anomálního chování mimo jiné i typické 

vzory činností. Na jejich základě však není možné navrhnout účinnou detekci. Vzory 

vykazují značnou variabilitu a nízkou četnost výskytů. Kromě toho algoritmus použitý 

pro nalezení vzorů činností by značně zvýšil výpočetní zatížení WMS serveru. Není to 

ověřeno, ale pravděpodobně by nebylo možné jej aplikovat přímo na WMS server. Patrně 

by musel být spuštěn na jiném serveru. Možností by byl proxy server, který zabezpečuje 

mimo jiné i detekci vysokého počtu požadavků z jedné IP adresy v krátkém časovém 

sledu. 

9.1.1 Požadavek mimo rozsah ČR  

Nejčastěji se vyskytujícím anomálním chováním je požadavek mimo rozsah ČR. 

U systému S-JTSK je to zpravidla z důvodu chybně zadaných znamének souřadnic, nebo 

z důvodu záměny orientace souřadnicových os. Důkazem vysoké četnosti tohoto 

problému je zmínka ve FAQ na stránkách ČUZK. Následuje SQL dotaz pro nalezení 

požadavků mimo rozsah ČR. 

select count(srs.id_srs) 

from request 

join srs 

on request.id_srs=srs.id_srs 

 

where (srs_code=4326 --WGS 84 (geographic 2D) 

and  

((bbox1b not between 48.492 AND 51.058 

and bbox2b not between 48.492 AND 51.058) 

or (bbox1a not between 12.043 AND 18.978 

and bbox2a not between 12.043 AND 18.978)) 
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or srs_code=102067 or srs_code=5514 --S-JTSK / Krovak East North 

and  

((bbox1b not between   -1227295 AND -935236   

and bbox2b not between -1227295 AND -935236) 

or (bbox1a not between -904584 AND -431726 

and bbox2a not between -904584 AND -431726))) 

 

or (bbox1b = bbox2b or bbox1a=bbox2a); 

Bylo nalezeno přes 203 tis. (1,2 %) anomálních požadavků z celkového počtu 16 641 tis. 

požadavků typu GetMap.  

9.1.2 Přílišná délka doby vyřízení dotazu 

Druhou nejčastěji se vyskytující anomálií je extrémně dlouhá doba vyřízení požadavku.  

Dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1088/2010 [3] o síťových službách musí být 

za normální situace maximální doba odezvy na požadavek „získat mapu“ (Get Map) 

5 sekund u obrazu o 470 kilobytech. Tomuto kritériu nevyhovuje 288 030 hodnot (1,5 %). 

Obecně se dá říct, že pokud délka vyřízení požadavku přesahuje 3 vteřiny, je možné ji 

považovat za nepřiměřenou. V záznamech se objevuje 535 137 hodnot (2,8 %) vyšších 

než 3 000 ms. Sledovaná proměnná záleží na denní době, a proto je vhodné ji zohlednit 

při určování nepřiměřeně dlouhé doby vyřízení, viz graf č.: 16. v kapitole 6.3. Maximální 

hodinový průměr délky vyřízení dotazu dosáhl hodnoty 1 157 ms ve čtvrtek ve 14 hodin 

SEČ. Minimální hodnota hodinového průměru 317 ms byla zjištěna ve stejný den v 5 

hodin ráno SEČ. Pokud by hodnota doby odezvy v 5 hodin ráno dosáhla 1200 ms, 

pravděpodobně by se jednalo o extrémní hodnotu, kterou by server mohl vyhodnotit jako 

nepřiměřenou a mohl by ukončit vyřizování požadavku. Stejná hodnota doby vyřízení 

požadavku by ve 14 hodin SEČ byla standardní. 

9.1.3 Duplicity - opakování stejných požadavků  

Poměrně častým jevem jsou opakující se požadavky, ve kterých kromě času nedojde 

ke změně žádného z parametrů. Duplicitou můžeme nazvat opětovné zobrazení mapy 

bez pohybu po mapě a bez změny měřítka. V některých případech nemohou být duplicity 

považovány za anomální chování - viz závěr kap. 8.2. (nastavení klientských aplikací 

využívajících WMS službu) Avšak pokud je například z jedné IP adresy odesláno mnoho 

požadavků za velmi krátký časový okamžik (v řádech milisekund), server vyhodnotí toto 

chování jako závadné a přestane požadavky dále vyřizovat. Alternativou tohoto 

anomálního chování by mohl být případ, kdy přichází v krátkém časovém sledu z mnoha 

různých IP adres požadavek se stejnými parametry ohraničujícího obdélníku.    
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SQL skript pro vyhledání duplicitních dotazů na základě ohraničujícího obdélníku. 

 SELECT (*) 

 FROM  request 

 WHERE id_log NOT IN 

  (SELECT  MAX(dup.id_log)  

      FROM     request as dup 

      JOIN    public.log  

      ON    log.id_log=request.id_log   

      GROUP BY c_ip_md5,dup.bbox1a,dup.bbox1b,dup.bbox2a,dup.bbox2b); 

9.1.4 Nesouvisle zobrazované území 

Pohyb po mapě většiny uživatelů je založen na souvislém posunu obsahujícím překryvy 

s předchozím zobrazením. Není běžné, aby si uživatel (člověk) zobrazoval nesouvislá 

území. Takovéto chování lze přisuzovat strojovému přístupu k informacím obsaženým 

v mapách. Nelze však vyloučit, že toto chování muže být i zcela korektní. Například 

v případě, že by profesionální uživatel při své práci používal svá data, posunoval se po 

mapě a jen občas si zobrazil jako zdroj informací WMS službu, došlo by k popisovanému 

jevu, aniž by se jednalo o anomální chování. Mimoto některé aplikace si vytvářejí tzv. 

„buffer“ (vyrovnávací paměť), který se nepřekrývá. Toto chování je také korektním 

využitím WMS služby. 

9.2 Návrh detekce 

Ze zkušenosti je známo, že v současné době existuje zabezpečení serveru postavené 

na klasických principech (firewall apod.) bez zohlednění geometrické složky požadavku. 

Od původního záměru detekovat anomální chování na základě odlišností od vzorů 

typických činností bylo po provedení kategorizace vzorů ustoupeno. Proto je návrh 

detekce proveden na základě obecných poznatků z diplomové práce.  

V případě požadavku mimo území ČR je nutné vytvořit algoritmus testující tuto 

podmínku přímo na serveru. Stejným způsobem je nutné monitorovat dobu odezvy. 

Pokud tato doba přesáhne stanovenou mez, bude ukončeno vyřizování dotazu. V případě 

snahy o detekci sekvence požadavků, ve které se nevyskytuje překryv zobrazeného 

území, by bylo nutné porovnat hodnoty ohraničujícího obdélníku s hodnotami 

v předešlém dotazu. Zpracovávání této úlohy by pravděpodobně přineslo přílišné zvětšení 

zátěže pro server bez velkého efektu na zvýšení jeho bezpečnosti. Nesouvisle zobrazení 

je natolik ve většině případů korektní, proto jej nelze použít pro detekci anomálií.  
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10. ZÁVĚR 

Nejprve byla navržena datová struktura pro ukládání a zpracovávání rozsáhlých logů 

webových mapových služeb. Poté byla implementována databáze do databázového 

systému PostgreSQL. Nad touto databází byla provedena explorační analýza dat. 

Ve sledovaném období tj. v týdnu od pondělí 3. března 2014 do neděle 9. března 2014 

využilo WMS službu resortu ČUZK průměrně 5 975 uživatelů za den. Průměrný počet 

požadavků na zobrazení mapy za den dosáhl hodnoty 2,4 mil. dotazů. Průměrný počet 

požadavků za hodinu je 108 621. Nejvíce požadavků přichází na server mezi desátou 

a jedenáctou hodinou SEČ, kdy je odbaveno v průměru 64,2 požadavků za sekundu. 

Pro představu je to více než 231 tis. požadavků za hodinu. Průměrná doba vyřízení 

požadavku je 661 milisekund.   

Po provedení explorační analýzy byla pomocí statistické indukce prokázána závislost 

mezi hodinovým průměrem počtu uživatelů WMS služby a denní dobou. Na té závisí 

také průměrná délka vyřízení požadavku. Pomocí Spearmanova pořadového korelačního 

koeficientu byla zjištěna pozitivní korelace mezi průměrným počtem požadavků 

za hodinu a průměrnou dobou vyřízení požadavku. 

Dále byla provedena analýza chování uživatelů a metodou dataminingu s využitím 

algoritmu „sufix tree“ byly identifikovány a kategorizovány vzory činností u WMS 

služeb. Počet požadavků u jednotlivých uživatelů značně kolísá. Ve sledovaném období 

si 921 uživatelů vyžádalo mapu pouze jedenkrát. U těchto uživatelů nebylo možné 

identifikovat pohyb na mapě. Opakem je uživatel, u kterého byla zaznamenána sekvence 

požadavků v délce 262 891 kroků. Jedná se pravděpodobně o službu (portál) využívající 

WMS službu. Nejčastější délka sekvence je 10 až 99 kroků a vyskytuje se u 44,7 % 

uživatelů. Nejčastějším pohybem v mapě je posun ve směru osy x bez změny polohy 

na ose Y a beze měny měřítka. Tento typ pohybu se vyskytuje v 15,9 % celkových 

případů. 

Testováním sekvence pěti až devíti znaků byla jako nejvhodnější délka sekvence 

pro hledání typických vzorů činností zvolena posloupnost 6 kroků. V nalezených vzorech 

chování byly mezi 9 nejčetnějšími vzory chování kombinace pohybů ve směru na západ 

a na východ, bez pohybu ve směru na sever a na jih a bez změny měřítka. Desátým 

nejčastějším vzorem bylo opětovné zobrazení předchozího požadavku. Všechny zmíněné 

vzory dosahují četnosti nad 300 (0,4 %) výskytů.  
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Na základě nalezených typických vzorů činností nebylo možné účinně stanovit anomální 

chování uživatelů, protože vzory vykazují vysokou variabilitu a nízkou četnost výskytů. 

Proto bylo anomální chování detekováno na základě informacích získaných 

průzkumovou analýzou dat a analýzou chování uživatelů. Nejčastějším anomálním 

chováním jsou požadavky mimo rozlohu ČR, nebo extrémní délka vyřízení dotazu.  

Rozsah použitých dat byl limitován technickými možnostmi pracovní stanice využité 

pro implementaci databáze. Uvedené výsledky nepostihují úplné posloupnosti kroků 

uživatelů, ale jen tu část požadavků, kterou je možné získat z logů WMS serveru. 

Informace o počtu uživatelů WMS služeb byla zjištěna jako počet unikátních IP adres, 

který nemusí vždy odpovídat počtu uživatelů. Aby bylo možné nalézt vzory chování 

s dostatečnou četností výskytu, nebyla uvažována změna mapových vrstev. 

Diplomová práce přinesla možné téma na rozvinutí.  Bylo by zajímavé srovnat výsledky 

této práce s výsledky získanými nejen z log souborů WMS služeb, ale také z dat klientské 

aplikace a z dat získaných ze síťové vrstvy prostřednictvím odchytávání packetů. 

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. 
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13. PŘÍLOHY 

Následuje seznam příloh diplomové práce, z nichž přílohy 13.1 až 13.7 jsou obsaženy 

na přiloženém kompaktním disku z důvodu rozsáhlosti. Přílohy č. 13.8 a č. 13.9, které jsou 

níže uvedené, obsahují typické vzory činností uživatelů WMS služeb. 

13.1 Vrstvy poskytované WMS službou nad katastrálními 

daty 

13.2 Průměrná doba vyřízení dotazu na WMS serveru 

13.3 Normy a standardy 

13.4 Sémantika datového modelu 

13.5 SQL skript použitý pro vytvoření databáze 

13.6 Skript v jazyce Python pro import log souboru 

do databáze 

13.7 Skript v jazyce Python pro nalezení vzorů chování 

 

13.8 Přehled testovaných N-tic a příslušných četností 

nalezených vzorů chování 

   Tabulka 18: N-tice vzorů chování a jejich četnosti 

ID N=5 
ČET
NOS

T 
N=6 

ČET
NOS

T 
N=7 

ČET
NOS

T 
N=8 

ČET
NOS

T 
N=9 

ČET
NOS

T 

1 elele 32 leelel 16 aaaaaaa 13 aaaaaaaa 11 aaaaaaaaa 11 

2 leele 32 aaaaaa 13 leelell 6 eelleele 3 eeleelell 2 

3 lleel 30 lelele 12 llellee 6 eleelell 3 lelllllel 2 

4 llell 29 llleel 12 hohohoh 5 uxuxuxux 3 rcsmljqef 2 

5 lelel 27 elelll 11 leleeel 5 csmljqef 2 xuxuxxuxu 2 

6 ellll 25 elllel 11 lllleel 5 eplmsqkr 2 111tt1uu1 1 

7 lelee 25 elelel 10 eeleell 4 ffffmfff 2 11d1tcgls 1 

8 lllee 25 leleel 10 fffmfff 4 hohhohop 2 11do1sskh 1 

9 leell 23 llelle 10 leeeeel 4 leleelel 2 11eaehjgj 1 

10 eeell 22 ohohoh 10 lelelel 4 lllllyll 2 11ekqv1ll 1 

11 eelle 22 elllll 9 lllllll 4 xuxuxxux 2 11fflmem1 1 

12 lllel 22 uxuxux 8 aaoaaaa 3 111to1je 1 11hothmft 1 

13 hohoh 21 eeleel 7 fffffff 3 11fflmem 1 11lmel1fl 1 
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ID N=5 
ČET
NOS

T 
N=6 

ČET
NOS

T 
N=7 

ČET
NOS

T 
N=8 

ČET
NOS

T 
N=9 

ČET
NOS

T 

14 eeele 20 eleele 7 leleele 3 11ho1omh 1 11old1leh 1 

15 1t1t1 18 fffmff 7 uxuxuxu 3 11twxumk 1 11rorshr1 1 

16 t1t1t 18 kddkdk 6 xuxxuxu 3 1cdozjhn 1 11upkydpu 1 

17 lllll 17 ohohho 6 1rtkdke 2 1csxotmo 1 11vwhejqf 1 

18 aaaaa 16 t1t1tt 6 dkddddd 2 1dddoftl 1 1at11utfo 1 

19 dkdkd 16 dkddkd 5 dkttklt 2 1ddkhlfm 1 1d1eelhes 1 

20 xuxux 16 dkdkkd 5 ezecele 2 1ddkt1th 1 1d1odteoh 1 

21 dkddd 14 eeeeel 5 ezleelz 2 1deflhto 1 1d1qelkkw 1 

22 hohho 14 ffffff 5 fmfmemm 2 1dheod1l 1 1delutrkr 1 

23 uxuxu 14 kkddkd 5 frcsmsj 2 1dhtkkht 1 1dfjqulfm 1 

24 eeeee 13 llllll 5 hdkttkl 2 1dkmkkxs 1 1dhk1mkht 1 

25 dkdkk 12 mfffff 5 jjjjjjj 2 1dl1moks 1 1dkmkkxsm 1 

26 fffff 12 dddkt1 4 keefuef 2 1dtddmfm 1 1dodkhhse 1 

27 ffmff 12 eeeeee 4 kthttoh 2 1duxm1ho 1 1dohdmhso 1 

28 ffmfm 12 mfffmm 4 mmmfmff 2 1eaehjgj 1 1dohkldek 1 

29 kdkdk 11 mfmmmm 4 mmmmfff 2 1efolfh1 1 1drfsrmpx 1 

30 mfffm 11 mmffff 4 ohhohop 2 1elortme 1 1drguyuho 1 

31 smsms 11 msqkrf 4 ohot1do 2 1eoftdff 1 1drmdrlsr 1 

32 dkddk 10 tohoh1 4 smljqef 2 1eoudhsp 1 1dtrvmfxr 1 

33 fmfff 10 aaoaaa 3 t1tdkkk 2 1errtsmo 1 1duovxupv 1 

34 hhohh 10 frsmfm 3 tfrpsms 2 1fdxdjdk 1 1edllfekr 1 

35 1dodk 9 lelyll 3 tohoh1l 2 1ffdodko 1 1elrrrsfs 1 

36 ddddd 9 lglxlw 3 vwwwvww 2 1fhktmks 1 1elswlwvl 1 

37 dkkdk 9 lkelel 3 wlglxls 2 1fuqhrfp 1 1eoudhsph 1 

38 fffmm 9 lllcjc 3 111hohw 1 1ghwflod 1 1etd1toho 1 

39 1t1ho 8 lllyll 3 11dpkmq 1 1h111tro 1 1f1lelsmr 1 

40 cclll 8 lyllel 3 11kdxko 1 1h11kt1d 1 1h11kt1dm 1 

41 kddkk 8 mmffms 3 11tt1uu 1 1hddsoht 1 1h1khloho 1 

42 mffms 8 mmsmms 3 11vwhej 1 1hdt1l1d 1 1hhdomho1 1 

43 mmmmf 8 ohohhw 3 1avvuwr 1 1heeo1ht 1 1hmodoohs 1 

44 msmsm 8 om1toh 3 1cycfjj 1 1hgguxoh 1 1hmtyjzc1 1 

45 xuxxu 8 tfrpsm 3 1d1khfd 1 1hlohtee 1 1jlcxc1nh 1 

46 ccccc 7 uxuxxu 3 1dkmkkx 1 1hohhdmo 1 1k1tktkdt 1 

47 frpsm 7 vwvwvw 3 1dmett1 1 1hotooht 1 1keose1ht 1 

48 khoho 7 wvwvvv 3 1dmj1zk 1 1hrps1kh 1 1khyshfpn 1 

49 l1dod 7 1hlo1l 2 1dodoet 1 1hvrpxpv 1 1kk1erlmt 1 

50 lglxl 7 1l1dod 2 1dometf 1 1hwwvgov 1 1kott1ofl 1 

51 oktkh 7 1mhm1d 2 1dororr 1 1hzzhwng 1 1l1dometf 1 

52 oohoo 7 cccccc 2 1dzwyxc 1 1jctnylc 1 1l1khktle 1 

53 uuxuu 7 d1dotl 2 1e1ytrk 1 1jexvlsl 1 1l1tkt1d1 1 

54 d1d1d 6 dd1ddo 2 1fkdlom 1 1k1tllea 1 1lcequvug 1 

55 ddkdt 6 ddofmk 2 1fmslrs 1 1kddee1d 1 1lehkdmkl 1 

56 elees 6 dkd1ot 2 1ftynec 1 1kdhtokk 1 1lemtkemm 1 
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ID N=5 
ČET
NOS

T 
N=6 

ČET
NOS

T 
N=7 

ČET
NOS

T 
N=8 

ČET
NOS

T 
N=9 

ČET
NOS

T 

57 elyll 6 dkdoe1 2 1genung 1 1keod1oh 1 1lftfdo11 1 

58 fmmff 6 dkt1d1 2 1hf1oof 1 1khom1sk 1 1lhedofth 1 

59 hodo1 6 do1dod 2 1hhdomh 1 1kjreltk 1 1lqjuquqo 1 

60 hoooh 6 do1kt1 2 1hhh1ts 1 1lhedoft 1 1lsjksdmx 1 

 

13.9 Nalezené vzory chování s četností nad 200 výskytů 

Tabulka 19: Sekvence o šesti krocích a jejich absolutní a relativní četnosti 

POŘADÍ VZOR CHOVÁNÍ 
ABSOLUTNÍ 

ČETNOST VZORU 
ČESTNOST [%] 

1 llelel 387 0,5 

2 elelel 384 0,5 

3 lelell 377 0,5 

4 lelele 370 0,5 

5 lellel 360 0,5 

6 ellele 347 0,5 

7 leelel 339 0,5 

8 leleel 335 0,5 

9 elelle 331 0,4 

10 aaaaaa 310 0,4 

11 elelll 307 0,4 

12 lellll 299 0,4 

13 ellell 297 0,4 

14 llelll 297 0,4 

15 eelele 288 0,4 

16 elllel 288 0,4 

17 eleele 287 0,4 

18 lllell 285 0,4 

19 llelle 284 0,4 

20 llllel 282 0,4 

21 leelle 281 0,4 

22 lellle 280 0,4 

23 lleele 279 0,4 

24 lllele 276 0,4 

25 eellel 275 0,4 

26 elelee 273 0,4 

27 lellee 270 0,4 

28 eelell 262 0,4 

29 llelee 262 0,4 

30 lleell 258 0,3 

31 od1dod 257 0,3 

32 elleel 249 0,3 

33 kdkdkd 249 0,3 
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POŘADÍ VZOR CHOVÁNÍ 
ABSOLUTNÍ 

ČETNOST VZORU 
ČESTNOST [%] 

34 eleell 244 0,3 

35 llllle 244 0,3 

36 llleel 243 0,3 

37 d1dod1 239 0,3 

38 dod1do 238 0,3 

39 1dod1d 233 0,3 

40 elllle 232 0,3 

41 dkdkdk 225 0,3 

42 eleeel 223 0,3 

43 leelll 222 0,3 

44 elllll 221 0,3 

45 leeele 209 0,3 

46 leeell 206 0,3 

47 llllee 205 0,3 

48 leleee 200 0,3 

49 llllll 200 0,3 
 


