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13.1 Vrstvy poskytované WMS službou nad katastrálními 

daty 

Tabulka 1: Vrstvy podporované aplikací Nahlížení do KN 

SKUPINA / 
NÁZEV 

BARVA / RGB 
MĚŘÍTKOVÝ 

ROZSAH 
POPIS 

INTERVAL 
AKTUALIZACE 

KN/rst_kn černá/(0,0,0) <5000 skenované mapy při přeskenování 

KN/rst_kmd černá/(0,0,0) <5000 
katastrální mapa 

digitalizovaná 
čtvrtletně 

KN/omp fialová/(139,0,255) <5000 

vektorová složka 

orientační mapy 

parcel 

průběžně 

KN/DKM/ 

parcelni_cisla 
černá/(0,0,0) <2000 

DKM – parcelní 

čísla 
průběžně 

KN/DKM/ 

obrazy_parcel 

černá 

černá/(0,0,0) <2000 

DKM – obrazy 

parcel (mapové 

značky atd.) 

průběžně 

KN/DKM/ 

hranice_parcel 
černá/(0,0,0) <5000 

DKM – hranice 

parcel 
průběžně 

KN/DKM/ 

dalsi_p_mapy 
černá/(0,0,0) <3000 

DKM – další prvky 

mapy 
průběžně 

hranice_parcel_bar

evne 

zelená/(0,255,0) 

červená/(255,0,0) 
<5000 

Barevné 

zvýraznění hranic 

parcel podle 

kvality 

průběžně 

def_parcely modrá/(0,0,255) 
<3000 popisy 

<5000 tečky 

definiční body 

parcel 
průběžně 

def_budovy červená/(255,0,0) 
<3000 popisy 

<5000 tečky 

definiční body 

budov 
průběžně 

rst_pk hnědá/(165,42,42) <5000 

skenované mapy 

dřívějších 

pozemkových 

evidencí 

jednorázově 

prehledka_kraju_li

nie 
zelená/(0,255,0) >500000 

přehledka hranic 

krajů 
jednorázově 

prehledka_kat_prac  zelená/(0,255,0) 
>100000 

<500000 

přehledka hranic 

katastrálních 

pracovišť 

jednorázově 

prehledka_kat_uz  zelená/(0,255,0) 
>5000 

<100000 

přehledka hranic 

katastrálních území 
jednorázově 

bp/bp_ppbp/ 

bp_ppbp_cisla 

modrá/(0,0,160) <25000 čísla bodů PPBP průběžně 

bp/bp_ppbp/ 

bp_ppbp_znacky 

modrá/(0,0,160) <25000 značky bodů PPBP průběžně 

bp/bp_zpbp/ 

bp_zpbp_cisla 

fialová/(128,0,128) <25000 čísla ZB a ZhB průběžně 

bp/bp_zpbp/ 

bp_zpbp_znacky 

fialová/(128,0,128) <25000 značky ZB a ZhB průběžně 

bp/bp_pridruzene/ 

bp_pridruzene_cisl

a 

fialová/(128,0,128) <25000 čísla přidružených 

bodů 

průběžně 

bp/bp_pridruzene/ 

bp_pridruzene_zna

fialová/(128,0,128) <25000 značky 

přidružených bodů 

průběžně 
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SKUPINA / 
NÁZEV 

BARVA / RGB 
MĚŘÍTKOVÝ 

ROZSAH 
POPIS 

INTERVAL 
AKTUALIZACE 

cky 

vb_linie černá/(0,0,0) <3000 hranice věcných 

břemen na části 

parcely 

průběžně 

vb/vb_plochy_cast/ 

vb_plochy_cast_ost

atni 

nachová/(128,20,25

5) 

<3000 VB na části parcely 

– ostatní 

průběžně 

vb/vb_plochy_cast/ 

vb_plochy_cast_uz

ivani 

cyan/(0,255,255) <3000 VB na části parcely 

– užívání 

průběžně 

vb/vb_plochy_cast/ 

vb_plochy_cast_ve

deni 

modrá/(0,0,255) <3000 VB na části parcely 

– vedení 

průběžně 

vb/vb_plochy_cast/ 

vb_plochy_cast_ch

uze 

růžová/(255,0,255) <3000 VB na části parcely 

– chůze a jízda 

průběžně 

vb/vb_plochy_cast/ 

vb_plochy_cast_lis

tina 

červená/(255,0,0) <3000 VB na části parcely 

– podle listiny 

průběžně 

vb/vb_plochy_parc

ela/ 

vb_plochy_parcela

_ostatni 

nachová/(128,20,25

5) 

<3000 VB na parcele – 

ostatní 

průběžně 

vb/vb_plochy_parc

ela/ 

vb_plochy_parcela

_uzivani 

cyan/(0,255,255) <3000 VB na parcele – 

užívání 

průběžně 

vb/vb_plochy_parc

ela/ 

vb_plochy_parcela

_vedeni 

modrá/(0,0,255) <3000 VB na parcele – 

vedení 

průběžně 

vb/vb_plochy_parc

ela/ 

vb_plochy_parcela

_chuze 

růžová/(255,0,255) <3000 VB na parcele – 

chůze a jízda 

průběžně 

vb/vb_plochy_parc

ela/ 

vb_plochy_parcela

_listina 

červená/(255,0,0) <3000 VB na parcele – 

podle listiny 

průběžně 

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

13.2 Průměrná doba vyřízení dotazu na WMS serveru 

   Tabulka 2: Hodinové průměry doby vyřízení dotazu 

ČAS 
UTC 

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 
HODINOVÝ 
PRŮMĚR 

0 333 505 986 463 453 433 638 503 
1 345 396 445 731 581 426 486 491 
2 523 595 621 317 352 446 493 468 
3 344 413 466 373 797 431 496 464 
4 390 681 494 528 360 407 445 443 
5 473 653 558 506 598 504 446 528 
6 679 622 636 636 676 541 513 613 

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=DOC:10-WMS_PRO_KM
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ČAS 
UTC 

PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 
HODINOVÝ 
PRŮMĚR 

7 560 584 628 605 539 519 634 572 
8 706 643 685 714 613 850 682 682 
9 805 765 762 864 651 750 638 691 

10 723 673 551 950 705 664 674 684 
11 728 718 566 924 693 739 659 699 
12 838 797 683 929 648 763 631 755 
13 894 772 702 1157 598 786 641 777 
14 682 584 613 664 861 641 769 657 
15 623 593 632 694 566 591 647 608 
16 754 643 625 666 624 783 766 670 
17 758 643 649 726 574 752 725 681 
18 752 713 662 671 605 765 764 696 
19 719 572 591 668 592 709 661 630 
20 702 621 571 640 680 678 675 636 
21 592 524 538 613 611 610 619 572 
22 570 595 523 545 548 586 726 576 
23 515 763 395 551 484 467 437 503 

Denní 
průměr 717 665 632 771 630 671 663 661 

 

13.3 Normy a standardy 

Shrnutí použitých norem 

 INSPIRE 2007/2/ES 

 OGC 1.1.1 a 1.3.0 GetCapabilities a GetMap 

 ISO 19128 

 W3C Extended File Format ECLF IIS6.0 

 PostgreSQL: Podpora normy SQL92 

13.4 Sémantika datového modelu 

 Tabulka 3: Datový slovník – tabulka request 

TABULKA REQUEST 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DATOVÝ 
TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_request integer 
unikátní, 

nenulový 

identifikátor 

požadavku 
ano primární 

ID_log integer nenulový 
reference 

na tabulku log 
ano cizí 
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TABULKA REQUEST 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DATOVÝ 
TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_requestType integer nenulový 

reference 

na tabulku 

requestType 

ano cizí 

ID_format integer nenulový 

reference 

na tabulku 

format 

ano cizí 

ID_SRS integer nenulový 
reference 

na tabulku srs 
ano 

cizí 

 

ID_version integer nenulový 

reference 

na tabulku 

version 

ano 
cizí 

 

Service varchar2  služba ne - 

Transparent varchar2 nenulový 
průhlednost 

pozadí mapy 
ne - 

Bg_color varchar2 

hash a šestimístný 

alfanumerický 

řetězec 

hexadecimální 

RGB hodnota 

barvy 

 

ne 
- 

BBOX1a float 
nezáporný, 

nenulový 

x souřadnice 

levého 

dolního rohu 

ne - 

BBOX1b float 
nezáporný, 

nenulový 

y souřadnice 

levého 

dolního rohu 

ne - 

BBOX2a float 
nezáporný, 

nenulový 

x souřadnice 

pravého 

horního rohu 

ne - 

BBOX2b float 
nezáporný, 

nenulový 

y souřadnice 

pravého 

horního rohu 

ne - 

Width float 
nezáporný, 

nenulový 

šířka mapy 

v pixelech 
ne - 

Height float 
nezáporný, 

nenulový 

výška mapy 

v pixelech 
ne - 

Požadavek GetCapabilities neobsahuje dotaz na mapový výřez, proto není povinný zápis 

pole BBOX, ani jeho šířka a výška v pixelech. 

Tabulka 4: Datový slovník – tabulka log 

TABULKA LOG 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DATOVÝ 
TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_log integer unikátní, nenulový identifikátor ano primární 

Log_date date RRRR-MM-DD 
datum aktivity 

na serveru 
ano - 



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

5 

 

TABULKA LOG 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DATOVÝ 
TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

Log_time timestamp HH:MM:SS 
čas aktivity 

na serveru 
ano - 

Cs_uri_stem varchar2 - cíl akce ano - 

C_ip_md5 varchar2 nenulový 
zakódovaná 

IP adresa 
ano - 

Sc_status integer 
trojciferné, 

nezáporné 
http status kód ano - 

Sc_bytes integer nezáporné 
počet byte, které 

server odeslal 
ne - 

Cs_bytes integer nezáporné 
počet byte, které 

server přijal 
ne - 

Time_taken integer nezáporné 
délka trvání akce 

v milisekundách 
ne - 

  

Tabulka 5: Datový slovník – tabulka format 

TABULKA FORMAT 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DOMÉNA 
/DATOVÝ 

TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_format integer 

unikátní, 

nenulový, 

nezáporný 

identifikátor 

formátu 
ano primární 

Format varchar2 
datový formát 

mapy 
název formátu ano - 

  

Tabulka 6: Datový slovník – tabulka SRS 

TABULKA SRS (WMS verze 1.3.0 CRS) 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DOMÉNA 
/DATOVÝ 

TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_SRS integer 

unikátní, 

nenulový, 

nezáporný 

identifikátor 

formátu 
ano primární 

SRS_code integer 
unikátní, 

nenulový 

kód prostorového 

referenčního systému 
ano - 

SRS_name varchar2 
unikátní, 

nenulový 

název prostorového 

referenčního systému 
ano - 
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Tabulka 7: Datový slovník – tabulka requesttype 

TABULKA REQUESTTYPE 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DOMÉNA 
/DATOVÝ 

TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_RequestType integer 

unikátní, 

nenulový, 

nezáporný 

identifikátor typu 

požadavku 
ano primární 

RequestName varchar2 
unikátní, 

nenulový 

název typu 

požadavku 
ano - 

  

Tabulka 8: Datový slovník – tabulka version 

TABULKA VERSION 

SYSTÉMOVÝ NÁZEV 
ATRIBUTU 

DOMÉNA 
/DATOVÝ 

TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_Version integer 

unikátní, 

nenulový, 

nezáporný 

id verze ano primární 

ID_requestType integer 
nenulový, 

nezáporný 

id vazby 

request a type 
ano cizí 

Version varchar2 
unikátní, 

nenulový 
název verze ano - 

 

Tabulka 9: Datový slovník – tabulka request - layer 

TABULKA REQUEST - LAYER 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DOMÉNA 
/DATOVÝ 

TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_request integer 

unikátní, 

nenulový, 

nezáporný 

identifikátor 

požadavku 
ano primární 

ID_layer integer 
nenulový, 

nezáporný 

identifikátor 

vazby a typu 
ano cizí 

ID_style integer 
nenulový, 

nezáporný 

identifikátor vazby 

požadavek a typu 
ano cizí 

 

Tabulka 10: Datový slovník – tabulka layer 

TABULKA LAYER 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DOMÉNA 
/DATOVÝ 

TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 
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TABULKA LAYER 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DOMÉNA 
/DATOVÝ 

TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_layer integer 

unikátní, 

nenulový, 

nezáporný 

identifikátor 

požadavku 
ano primární 

LayerName integer 
nenulový, 

nezáporný 

identifikátor 

vazby 

požadavek a 

typ 

ano cizí 

  

Tabulka 11: Datový slovník – tabulka layer-style 

TABULKA LAYER-STYLE 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DOMÉNA 
/DATOVÝ 

TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_layer_style integer 

unikátní, 

nenulový, 

nezáporný 

identifikátor 

požadavku 
ano primární 

ID_style integer 
nenulový, 

nezáporný 

identifikátor vazby 

request a type 
ano cizí 

ID_layer 

 
integer 

nenulový, 

nezáporný 

identifikátor vazby 

request a type 
ano cizí 

 

Tabulka 12: Datový slovník – tabulka style 

TABULKA STYLE 

SYSTÉMOVÝ 
NÁZEV 

ATRIBUTU 

DOMÉNA 
/DATOVÝ 

TYP 

INTEGRITNÍ 
OMEZENÍ 

POPIS 
POVINNOST 

ZÁPISU 
KLÍČ 

ID_style integer 
unikátní, nenulový, 

nezáporný 

Identifikátor 

požadavku 
ano primární 

StyleName varchar2 
nenulový, 

nezáporný 

identifikátor vazby 

request a type 
ano - 

 

13.5 SQL skript použitý pro vytvoření databáze 

Pro export kódu spolu s grafickým zvýrazněním syntaxe jazyka SQL byl použit textový 

editor PSPad. 

DROP DATABASE log; --odstraní databázi PostgreSQL s názvem log 

CREATE DATABASE log  --vytvoří novou databázi PostgreSQL s názvem log 

  WITH OWNER = postgres 

       ENCODING = 'UTF8' 

       TABLESPACE = pg_default 

       LC_COLLATE = 'Czech_Czech Republic.1250' 

       LC_CTYPE = 'Czech_Czech Republic.1250' 
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       CONNECTION LIMIT = -1; --parametr určující maximální množství 

připojení, která mohou být k databázi vytvořena, -1 je defaultní hodnota 

pro neomezený počet 

 

Create table Log ( 

 ID_log SERIAL NOT NULL , 

 Log_date character varying (30) NOT NULL , 

 Log_time character varying (30) NOT NULL , 

 Cs_uri_stem character varying (30) NOT NULL , 

 C_ip_md5 character varying (50) NOT NULL , 

 Sc_status character varying (30), 

 Sc_bytes character varying (30), 

 Cs_bytes character varying (30), 

 Time_taken character varying (30), 

primary key (ID_log)  

); 

Create table Request ( 

 ID_request SERIAL NOT NULL , 

 ID_log Integer NOT NULL , 

 ID_requestType Integer NOT NULL , 

 ID_format Integer NOT NULL , 

 ID_SRS Integer NOT NULL , 

 Service character varying (30), 

 Transparent character varying (30) NOT NULL , 

 Bg_color character varying (30), 

 BBOX1a Float NOT NULL , 

 BBOX1b Float NOT NULL , 

 BBOX2a Float NOT NULL , 

 BBOX2b Float NOT NULL , 

 Width Integer NOT NULL , 

 Height Integer NOT NULL , 

 ID_version Integer NOT NULL , 

primary key (ID_request)  

); 

Create table RequestType ( 

 ID_requestType SERIAL NOT NULL , 

 RequestName character varying (30) NOT NULL , 

primary key (ID_requestType)  

); 

Create table Version ( 

 ID_version SERIAL NOT NULL , 

 Version character varying (30) NOT NULL , 

 ID_requestType Integer NOT NULL , 

primary key (ID_version)  

); 

Create table Layer ( 

 ID_layer SERIAL NOT NULL , 

 LayersName varchar NOT NULL , 

primary key (ID_layer)  

);  

 

Create table Style ( 

 ID_style SERIAL NOT NULL , 

 StyleName character varying (30) NOT NULL , 

primary key (ID_style)  

);  

Create table SRS ( 

 ID_SRS SERIAL NOT NULL , 

 SRS_code Integer NOT NULL , 

 SRS_name character varying (30) NOT NULL , 

primary key (ID_SRS)  

);  
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Create table Format ( 

 ID_format SERIAL NOT NULL , 

 Format character varying (30) NOT NULL , 

primary key (ID_format)  

);  

Create table Request_Layer ( 

 ID_request SERIAL NOT NULL , 

 ID_layer Integer NOT NULL , 

 ID_style Integer  

);  

Create table Layer_Style ( 

 ID_layer SERIAL NOT NULL , 

 ID_style Integer NOT NULL , 

 ID_layer_style Integer NOT NULL , 

primary key (ID_layer_style)  

);  

Alter table Request add  foreign key (ID_log) references Log (ID_log); 

Alter table Request_Layer add  foreign key (ID_request) references 

Request (ID_request); 

Alter table Request add  foreign key (ID_requestType) references 

RequestType (ID_requestType);  

Alter table Version add  foreign key (ID_requestType) references 

RequestType (ID_requestType);  

Alter table Request add  foreign key (ID_version) references Version 

(ID_version);  

Alter table Request_Layer add  foreign key (ID_layer) references Layer 

(ID_layer);  

Alter table Layer_Style add  foreign key (ID_layer) references Layer 

(ID_layer);  

Alter table Layer_Style add  foreign key (ID_style) references Style 

(ID_style);  

Alter table Request_Layer add  foreign key (ID_style) references Style 

(ID_style);  

Alter table Request add  foreign key (ID_SRS) references SRS (ID_SRS);  

Alter table Request add  foreign key (ID_format) references Format 

(ID_format);  

Comment on column Log.ID_log is 'Primarni klic'; 

Comment on column Log.Log_date is 'Datum'; 

Comment on column Log.Log_time is 'Cas'; 

Comment on column Log.Cs_uri_stem is 'cíl akce napriklad Default.htm.'; 

Comment on column Log.C_ip_md5 is 'Zahesovana ip adresa klienta'; 

Comment on column Log.Sc_status is 'HTTP status kód'; 

Comment on column Log.Sc_bytes is 'Pocet bytu, ktere server odeslal'; 

Comment on column Log.Cs_bytes is 'Pocet bytu, ktere server prijal'; 

Comment on column Log.Time_taken is 'Delka trvani akce v milisekundach'; 

Comment on column Request.ID_request is 'ID Requestu'; 

Comment on column RequestType.ID_requestType is 'GetMapGetCapabilities'; 

Comment on column Version.Version is 'VERSION=1.3.0 nebo 1.1.1'; 

13.6 Skript v jazyce Python pro import log souboru 

do databáze 

Pro import dat do databáze byl použit skriptovací jazyk python a vývojové prostředí 

s označením PyScripter. Pro export kódu spolu s grafickým zvýrazněním syntaxe jazyka 

Python byl použit textový editor s názvem PSPad.  

import psycopg2 

# Try to connect 

try: 



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

10 

 

    conn = psycopg2.connect("dbname='log' user='postgres' 

host='localhost' password='hovnohori'")  #158.196.113.251 107.85 

    cur = conn.cursor() 

except: 

    print "I am unable to connect to the database." 

f = open('ex140308.log', 'r') 

f.readline 

for line in f: 

    dataline = line 

    #print "_________line_________" 

    line = line.strip().split('&') 

    td = line[0].split(' ') 

    time = td[1] 

    date = td[0] 

    hashid=line[len(line)-1].split(" ") 

 

    scstatus= hashid[2] 

    scbytes = hashid[3] 

    csbytes = hashid[4] 

    timetaken = hashid[5] 

    hashid=hashid[1] 

 

    #print date 

    print time 

    #print hashid 

    #print len(line) 

    for i in line: ## cte radky 

        try: 

            if(i.find('REQUEST') > -1 or i.find('request') > -1): 

                data=i.split("=") 

                requesttype=data[1].strip().split(" ") 

                requesttype=requesttype[0] 

                #print "1", requesttype 

            if(i.find('SERVICE') > -1 or i.find('service') > -1): 

       data=i.split("=") 

       service=data[1].strip().split(" ") 

       service=service[0] 

       #print "2", service 

            if(i.find('VERSION') > -1 or i.find('version') > -1): 

                data=i.split("=") 

                version=data[1].strip().split(" ") 

                version=version[0] 

                #print "3", version 

            if(i.find('LAYERS') > -1 or i.find('layers') > -1): 

                data=i.split("=") 

                layers=data[1].strip().split(" ") 

                layers=layers[0] 

                #print "4", layers 

            if(i.find('STYLES') > -1 or i.find('styles') > -1): 

                data=i.split("=") 

                styles=data[1].strip().split(" ") 

                styles = styles[0] 

                #print "5", styles 

            if (i.find('FORMAT') > -1 or i.find('format') > -1): 

       data=i.split("=") 

       formath=data[1].strip().split(" ") 

       formath=formath[0] 

       #print "6", formath 

            if(i.find('TRANSPARENT') > -1 or i.find('transparent') > -

1): 

                data=i.split("=") 

                transparent=data[1].strip().split(" ") 
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                transparent = transparent[0] 

                #print "7", transparent 

            else: 

                transparent=-1 

            if(i.find('SRS') > -1 or i.find('CRS') > -1 or i.find('srs') 

> -1 or i.find('crs') > -1): 

                data=i.split("=") 

                srs=data[1].strip().split(" ") 

                srs=srs[0] 

                #print "8", srs 

            if(i.find('BBOX') > -1 or i.find('bbox') > -1): 

                data=i.split("=") 

                bbox=data[1].strip().split(" ") 

                bbox=bbox[0] 

                #print "9", bbox 

            if(i.find('WIDTH') > -1 or i.find('width') > -1): 

                data=i.split("=") 

                width=data[1] 

                #print "10", width 

            if(i.find('HEIGHT') > -1 or i.find('height') > -1): 

                data=i.split("=") 

                height=data[1] 

                #print "11", height 

            if(i.find('EXCEPTIONS') > -1 or i.find('exceptions') > -1): 

                data=i.split("=") 

                exceptions=data[1] 

                #print "12", exceptions 

        except IndexError: 

            print "IndexError" 

            continue 

    if(dataline.find('wms.asp') > -1 and requesttype == 'GetMap' and 

len(formath) < 30 and  len(date) < 30 and len(timetaken) < 30 and  

len(time) < 30  and  len(scstatus) < 30 and len(scbytes) < 30 and 

len(csbytes) < 30): 

  cur.execute("""INSERT INTO log 

(c_ip_md5,log_date,log_time,cs_uri_stem,sc_status,sc_bytes,cs_bytes,time

_taken) VALUES (%s, %s, %s, %s,%s, %s, %s, %s)RETURNING id_log""", 

(hashid,date,time,"/wms.asp",scstatus,scbytes,csbytes,timetaken,)) 

  id_log = cur.fetchone()[0] 

  cur.execute("""INSERT INTO requesttype (requestname) VALUES 

(%s) RETURNING id_requesttype""", (requesttype,)) 

  id_requesttype = cur.fetchone()[0] 

  cur.execute("""INSERT INTO version (version,id_requesttype) 

VALUES (%s,%s) RETURNING id_version""", (version,id_requesttype,)) 

  id_version = cur.fetchone()[0] 

  cur.execute("""INSERT INTO format (format) VALUES (%s)

 RETURNING id_format""", (formath,)) 

  id_format = cur.fetchone()[0] 

 

  if(srs.find("%2C") > -1 or srs.find("D") > -1): 

   continue 

  srs_code = 

srs.replace('EPSG:','').replace('EPSG%3A','').replace('epsg:','').replac

e('epsg%3A','').replace('EPSG%3a','').replace('CRS:','').replace('CRS%3A

','').replace('crs:','').replace('crs%3A','') 

  try: 

   int(srs_code) 

  except: 

   print "neplatna hodnota srs" 

   continue 

  #print type(srs_code) 
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  cur.execute("""INSERT INTO srs (srs_code, srs_name) VALUES 

(%s,%s) RETURNING id_srs""", (srs_code,srs,)) 

  id_srs = cur.fetchone()[0] 

 

 

  box=str(bbox) 

  if(box.find("%2C") > -1 or box.find("%2c") > -1 or 

box.find("D") > -1): 

   #print "test box" 

   continue 

  else: 

   bbox = 

str(bbox).replace('[','').replace(']','').replace('\'','').split(',') 

  try: 

   bbox1 = float(bbox[0]) 

   bbox2 = float(bbox[1]) 

   bbox3 = float(bbox[2]) 

   bbox4 = float(bbox[3]) 

   width = int(width) 

   height = int(height) 

   if(type(bbox1) is float or type(bbox2) is float or 

type(bbox3) is float or type(bbox4) is float or type(width) is int or 

type(height) is int): 

    cur.execute("""INSERT INTO request (id_log, 

id_requesttype, id_format, id_srs, service, transparent, bbox1a, bbox1b, 

bbox2a, bbox2b, width, height,id_version) VALUES 

(%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s,%s) RETURNING id_request""", 

(id_log,id_requesttype,id_format,id_srs,"WMS",transparent,bbox[0],bbox[1

],bbox[2],bbox[3],width,height,id_version,)) 

   else: 

    continue 

   id_request = cur.fetchone()[0] 

  except ValueError: 

   print "bbox error" 

        ## import layer 

  if(layers.find("C") > -1 or layers.find("D") > -1): 

   continue 

  if(len(layers.split(',')) > 1): 

   k = 0 

   layer = layers.split(',') 

   while k < len(layers.split(',')): 

    cur.execute("""INSERT INTO layer (layersname) 

VALUES (%s) RETURNING id_layer""", (layer[k],)) 

    id_layer = cur.fetchone()[0] 

    cur.execute("""INSERT INTO request_layer 

(id_request,id_layer) VALUES (%s,%s) """, (id_request,id_layer,)) 

    k = k + 1 

  else: 

   cur.execute("""INSERT INTO layer (layersname) VALUES 

(%s) RETURNING id_layer""", (layers,)) 

   id_layer = cur.fetchone()[0] 

   cur.execute("""INSERT INTO request_layer 

(id_request,id_layer) VALUES (%s,%s) """, (id_request,id_layer,)) 

conn.commit() 

13.7 Skript v jazyce Python pro nalezení vzorů chování 

Následuje skript pro vytvoření tabulky s názvem vzory_chovani_2 obsahující dotazy 

a činnost popisující změnu vůči předchozímu dotazu. 
 

#86ABC1# -*- encoding: windows-1250 -*-  

# deklarace kódování pro české znaky 
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import psycopg2 # import knihovny umožňující práci s PostgreSQL 

import datetime #import knihovny pro práci s datem a časovými údaji 

 

print datetime.datetime.now()#vypíše na obrazovku aktuální datum a čas 

try:                         # Pokus o připojení k databázi 

 conn = psycopg2.connect("dbname='log2' user='postgres' 

host='localhost' password='hovnohori'")                             

 cur = conn.cursor()          

# získání objektu typu kurzor pro práci s databází 

 cur2=conn.cursor()           

# získání dalšího kurzoru pro práci s databází 

except:         # ošetření výjimky při selhání připojení k databázi 

 print "I am unable to connect to the database." 

ip=[]       # vytvoření prázdného seznamu 

time=[]     # --||-- 

cur.execute("""TRUNCATE vzory_chovani_2""") 

# cur.execute - vykoná SQL příkaz TRUNCATE sloužící k vymazání řádků 

tabulky 

cur.execute("""SELECT C_ip_md5, BBOX1a,BBOX1b, BBOX2a, BBOX2b, id_log 

FROM  vzory_chovani """) 

# cur.execute - vykoná SQL příkaz SELECT a vybere pořadované záznamy z 

tabulky vzory_chovani 

row = cur.fetchone() 

# metoda fetch one přiřadí do proměnné row příslušný řádek z množiny 

vybraných řádků 

row2 = cur.fetchone() 

# metoda fetch one přiřadí do proměnné row2 příslušný řádek z množiny 

vybraných řádků 

print datetime.datetime.now()    

# tiskne na obrazovku aktuální časovou známku 

while row2 is not None:        # cyklus 

    print row                  # vypíše obsah proměnné row 

    print row2                 # vypíše obsah proměnné row2 

    if row2[0] is not None or row2[1] is not None and row2[2] is not 

None and row2[3] is not None and row2[4] is not None: 

# podmínka, proměnná nesmí být prázdná 

     if row[0] == row2[0]:#podmínka na stejnou IP adresu 

      a = row[3] - row[1] # přiřazení hodnoty do proměnné a 

      b = row[4] - row[2] # přiřazení hodnoty do proměnné b 

      c = (a**2 + b**2)**(1/float(2))    

# přiřazení hodnoty do proměnné c 

a2 = row2[3] - row2[1]  

# přiřazení hodnoty do proměnné a2 

b2 = row2[4] - row2[2] 

# přiřazení hodnoty do proměnné b2 

c2 = (a2**2 + b2**2)**(1/float(2)) 

# přiřazení hodnoty do proměnné c2 

      sx = a/2# deklarace proměnné xs a přiřazení hodnoty a/2 

      sy = b/2# deklarace proměnné xy a přiřazení hodnoty b/2 

      s2x = a2/2#deklarace proměnné s2x a přiřazaní hodn.a2/2 

      s2y = b2/2#deklarace proměnné s2y a přiřazení h. b2/2 

      deltax = (row[1]+sx)-(row2[1]+s2x) 

# deklarace proměnné deltax a přiřazení hodnoty 

      deltay = (row[2]+sy)-(row2[2]+s2y) 

# deklarace proměnné deltay a --||-- 

      #posun bboxu ve směru osy x 

      if deltax > 0:         

# podmínka, když je proměnná x větší než 0 

       posunx = "1"       

# přiřadí se do proměnné posunx hodnota 1 

      if deltax < 0:         

# podmínka, když je proměnná x menší než 0 
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       posunx = "2"       

# přiřadí se do proměnné posunx hodnota 2 

      if deltax == 0:                 # podmínka, jinak 

       posunx = "0" #přiřaď do proměnné posunx hodnotu 0 

    #posun bboxu ve směru osy y 

      if deltay > 0: 

       posuny = "1" 

      if deltay < 0: 

       posuny = "2" 

      if deltay == 0: 

       posuny = "0" 

    #zoom 

      if c > c2: 

       zoom = "2" 

      if c < c2: 

       zoom = "1" 

      if c == c2: 

       zoom = "0" 

      vzor = posunx+posuny+zoom      

# deklarace proměnné vzor a přiřazení hodnoty 

      id_log = row2[5]               

# deklarace proměnné id_log a přiřazení hodnoty 

# následuje přiřazení alfanumerického kódu v délce jednoho znaku k 

trojciferným kódům pro pohyby po mapě 

      if vzor == "000": 

       vzor = "a" 

      if vzor == "001": 

       vzor = "b" 

      if vzor == "010": 

       vzor = "c" 

      if vzor == "011": 

       vzor = "d" 

      if vzor == "100": 

       vzor = "e" 

      if vzor == "101": 

       vzor = "f" 

      if vzor == "110": 

       vzor = "g" 

      if vzor == "111": 

       vzor = "h" 

      if vzor == "002": 

       vzor = "i" 

      if vzor == "020": 

       vzor = "j" 

      if vzor == "022": 

       vzor = "k" 

      if vzor == "200": 

       vzor = "l" 

      if vzor == "202": 

       vzor = "m" 

      if vzor == "220": 

       vzor = "n" 

      if vzor == "222": 

       vzor = "o" 

      if vzor == "012": 

       vzor = "p" 

      if vzor == "021": 

       vzor = "q" 

      if vzor == "102": 

       vzor = "r" 

      if vzor == "201": 

       vzor = "s" 
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      if vzor == "211": 

       vzor = "t" 

      if vzor == "212": 

       vzor = "u" 

      if vzor == "221": 

       vzor = "v" 

      if vzor == "112": 

       vzor = "w" 

      if vzor == "121": 

       vzor = "x" 

      if vzor == "120": 

       vzor = "y" 

      if vzor == "210": 

       vzor = "z" 

      if vzor == "122": 

       vzor = "1" 

            # klauzule pro vykonání SQL příkazu INSERT INTO, který 

vkládá záznamy do tabulky vzory_chovani_2 

      cur2.execute("""INSERT INTO vzory_chovani_2 

(kod_vzoru,c_ip_md5) VALUES (%s,%s)  """, (vzor,row2[0])) 

    row = row2 # přiřazení hodnoty z proměnné row2 do proměnné row 

    row2 = cur.fetchone() # přiřadí proměnné row2 řádek z tabulky 

conn.commit()     # zapíše změnu do databáze 

print datetime.datetime.now() # výpis časové značky 

try:         # konstrukce pro ošetření vyjímky při uzavření kurzoru 

 cursor.close()       # uzavření kurzoru 

except:                # ošetření vyjímek 

 print "Nelze uzavřít kurzor." # výpis chyby 

 

Následuje skript pro vytvoření tabulky s názvem vzor_all obsahující seznam unikátních IP 

adres a příslušnou posloupnost vzorů činností. 

import psycopg2 

import datetime 

print datetime.datetime.now() 

try: 

 conn = psycopg2.connect("dbname='log2' user='postgres' 

host='localhost' password='hovnohori'")  #158.196.113.251 107.85 

 cur = conn.cursor() 

except: 

 print "I am unable to connect to the database." 

cur.execute("""TRUNCATE vzor_all""") 

cur.execute("SELECT DISTINCT C_ip_md5 FROM vzory_chovani_2 limit 

1000000") 

row2 = cur.fetchall() 

for data in row2: 

    vzor = "" 

    cur.execute("SELECT kod_vzoru, C_ip_md5 FROM vzory_chovani_2 WHERE 

C_ip_md5 = '"+data[0]+"';") 

    r = cur.fetchall() 

    for d in r: 

        vzor += d[0] 

    cur.execute("""INSERT INTO vzor_all (vzor,ip) VALUES (%s,%s)  """, 

(str(vzor),str(d[1]))) 

conn.commit() 

print datetime.datetime.now() 

 

Následuje skript pro vytvoření tabulky „vzor_počet“ obsahující vzory chování a jejich 

četnost. 
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# -*- encoding: windows-1250 

import psycopg2 

import datetime 

print datetime.datetime.now() 

from collections import Counter # import knihovny umožňující využití 

datového typu kontejner 

def sqllike(vstup): # definování funkce sqllike s parametrem vstup pro 

čtení příslušných řádků 

    sql = "select count(ip) from vzor_all WHERE vzor LIKE '%"+vstup+"%'" 

    cur.execute(sql) 

    rowlike = cur.fetchone() 

    cur.execute("INSERT INTO vzor_pocet (kod_vzoru,count) VALUES (%s,%s)  

", (vzor,rowlike)) 

    return rowlike[0] # 

def input(s, k): 

    c = Counter() 

    for i in xrange(len(s) - k): 

        c[s[i : i + k]] += 1 

    return c.most_common(1)[0][0] 

try: 

 conn = psycopg2.connect("dbname='log2' user='postgres' 

host='localhost' password='hovnohori'")  #158.196.113.251 107.85 

 cur = conn.cursor() 

except: 

 print "I am unable to connect to the database." 

cur.execute("""TRUNCATE vzor_pocet""") 

cur.execute("SELECT ip,vzor FROM vzor_all") 

row = cur.fetchall() 

i = 0 

countall = 0 

while i < len(row): 

    ip = row[i][0] 

    if len(row[i][1]) > 8: 

        for k in xrange(8, 9): 

            vzor = input(row[i][1], k) 

            print ip,vzor 

            print sqllike(vzor) 

            #countall = countall + sqllike(vzor) 

    elif len(row[i][1]) == 8: 

        for k in xrange(5, 8): 

            vzor =  input(row[i][1], k) 

            print ip,vzor 

            #print sqllike(vzor) 

    elif len(row[i][1]) == 7: 

        for k in xrange(5, 7): 

            vzor =  input(row[i][1], k) 

            print ip,vzor 

            #print sqllike(vzor) 

    elif len(row[i][1]) == 6: 

        for k in xrange(5, 6): 

            vzor =  input(row[i][1], k) 

            print ip,vzor 

    i = i+1     # zvýšení hodnoty v proměnné i o 1 

conn.commit()           # zapíše změnu do databáze 

print datetime.datetime.now() # výpis časové značky 
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13.8 Přehled testovaných N-tic a příslušných četností 

nalezených vzorů chování 

   Tabulka 13: 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 

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 
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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 

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 

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 14: 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 
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POŘADÍ VZOR CHOVÁNÍ 
ABSOLUTNÍ 

ČETNOST VZORU 
ČESTNOST [%] 

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 
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 

 

 


