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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce řeší přípravu projektu terénního mapování. První část je 

zaměřena na instalaci databázového úložiště a klienta. Další část je věnována instalaci 

mobilního a desktopového klienta a přípravě terénního mapování od návrhu datového 

modelu až po různé možnosti řešení. Následuje samotné terénní mapování a následné 

vyhodnocení úspěšnosti a možností využití této metody v praxi.  

Klíčová slova: Mobilní geoinformační technologie, GeoServer, gvSIG Desktop, 

gvSIG Mobile, PostgreSQL, PostGIS, Trimble Juno 3D, DRS Hammerhead, Garmin Oregon 

450 

SUMMARY 

This thesis deals with the preparation of the field mapping project. First part its 

focuses on the installation of spatial database and the client. The other section is devoted to 

the installation of mobile and desktop client and preparation of field mapping from the data 

model design to various possible solutions. The following is the actual field survey and 

subsequent evaluation of the success and the possibility of using this method in practice. 

 

Keywords: Mobile geographical information technology, GeoServer, gvSIG 

Desktop, gvSIG Mobile, PostgreSQL, PostGIS, Trimble Juno 3D, DRS Hammerhead, 

Garmin Oregon 450 
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SEZNAM ZKRATEK 

České 

GIS - geografický informační systém 

GPS - globální polohový systém  

HW - hardware 

MGIT - mobilní geoinformační technologie 

OS - operační systém 

S-JTSK – systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SŘBD - systém řízení báze dat 

SW - software 

Cizojazyčné 

3G - Third generation of mobile telecommunications  

4G - Fourth generation of mobile telecommunications  

CAB - Cabinet 

CAD - Computer-Aided Desig 

DBF - formát dBase 

DGN - DesiGN 

DWG – DraWinG 

DXF - Drawing Exchange Format 

ECW - Enhanced Compression Wavelet 

EDGE - Enhanced Data rates for GSM Evolutio 

GIF - Graphics Interchange Format 

GPL - General Public Licence 

GPRS - General Packet Radio Service 



 

 

GPX - GPS Exchange Format 

GSM - Global System for Mobile Communications 

JPEG 2000 - Joint Photographic Experts Group 2000 

KML - Keyhole Markup Language 

NMEA - National Marine Electronics Association 

OGC - Open Geospatial Consortium 

PC - Personal Computer 

PDA - Personal Digital Assistant 

PNG - Portable Network Graphics 

SBAS - Sattelite-Based Augmentation System 

SHP - Shapefile 

TIFF - Tag Image File Format 

WAAS - Wide Area Augmentation System 

WCS - Web Coverage Service 

WFS - Web Feature Service 

WGS 84 - World Geodetic System 1984 

WIFI - Wireless Fidelity 

WM - Windows Mobile 

WMS - Web Map Service 
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1. Úvod 

V současné době dochází k velkému rozvoji informačních technologií. Operátoři 

neustále zdokonalují pokrytí a kvalitu mobilního signálu, čímž dochází ke zrychlování 

datových služeb a současně vzhledem ke stále větší miniaturizaci jsou dnes k dispozici 

přenosná zařízení o výkonech, které byly před pár lety k dispozici pouze u stolních počítačů.  

Uživatelé již nejsou nuceni svá data z naměřených bodů zdlouhavě editovat 

v kancelářích na počítačích. Dnes stačí pouze vyrazit s přenosným zařízením do terénu a 

pomocí datového připojení se připojit k serveru s prostorovými daty a ta editovat.  

Firmy tato měření provádějí v komerčních aplikacích. Jsou ale uživatelé, kteří tyto 

finančně náročné programy nechtějí a používají proto programy „volně dostupné“.  

Jednou s legálních možností je použití opensource aplikací. A proč právě 

opensource? Opensource software má řadu výhod, ale i nevýhod. Hlavní výhodou je cena, 

která je pro nekomerční využití nulová a v případě komerčního využití je cena nižší oproti 

proprietárnímu softwaru. Další výhodou je komunita uživatelů a vývojářů, protože díky nim 

dochází k rychlejšímu vývoji a uspokojení potřeb uživatelů než je tomu u proprietárního 

softwaru. Na druhou stranu komunita uživatelů a vývojářů představuje i určitou nevýhodu, 

protože výsledkem jejich práce, může být nedostatečně odzkoušený software na větším 

množství zařízení nebo v některých případech jeho nedostatečná funkčnost a uživatelská 

podpora, která je zapříčiněna nižšími rozpočty určenými na vývoj nových aplikací. 

Vzhledem k tomu, že na našem institutu se tato měření provádějí také v komerčních 

produktech firmy ESRI, rozhodli jsme se vyzkoušet opensource platformu pro měření 

v terénu.  

Dosud však není k dispozici mnoho nástrojů pro mobilní zařízení, které by 

umožňovaly toto měření v terénu. Ve své diplomové práci se proto zaměřuji na jeden z mála 

dostupných nástrojů pro mobilní zařízení, který je možno považovat za plnohodnotný 

mobilní klient. 
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2. Cíle práce 

Úkolem mé diplomové práce je zjistit, zda je možné použití opensource platformy 

gvSIG v předmětu Mobilní geoinformační technologie, který je vyučován na našem institutu. 

Proto v mé práci řeším postupně následující dílčí úkoly. Nejprve je to provedení instalace 

celé platformy gvSIG pro mobilní zařízení a dále pak instalace desktopového 

klienta a serverové řešení pro publikování dat. Dalším cílem, na který se zaměřuji, 

je příprava testovacího mapování parkovacích míst v rámci areálu VŠB-TU Ostrava a 

realizace tohoto mapování pro zvolené parkoviště. Hlavním obsahem postupného plnění 

jednotlivých dílčích cílů je dokumentace postupu se zaměřením na zařazení této 

platformy do výuky předmětu Mobilní geoinformační technologie. Závěr obsahuje 

celkové zhodnocení funkčnosti a využitelnosti této platformy pro mobilní mapování ve 

výuce.  
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3. Teoretický úvod 

3.1. Architektura informačních systémů  

V dnešní době je rozšířeno mnoho architektur informačních systémů. V prostředí 

geoinformačních systémů se nejčastěji setkáváme s dvěma typy. Klient – server, 

což je dvouvrstvá architektura a z ní vyvinutá třívrstvá architektura.  

 Klient-server (Dvouvrstvá architektura) 

Jedná se o typ architektury, která je označována jako dvouvrstvá architektura. Klient 

běžící na koncovém zařízení zajišťuje uživatelské rozhraní a aplikační logiku, zatímco 

na serveru běží relační databáze. U tohoto typu architektury klient zpracovává dotaz tak, 

aby byl srozumitelný serveru, ten mu poté odešle odpověď. Server zpracovává dotazy 

a klient je poté prezentuje. [1] 

 

Obr. 1. Schéma architektury klient – server[2] 
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 Třívrstvá architektura 

Skládá se ze tří vrstev. Jsou to vrstvy prezentační, aplikační a datová. Prezentační 

vrstva je viditelná pro uživatele a prezentuje výsledky. Je závislá na platformě. Aplikační 

vrstva zajišťuje výpočty a operace prováděné mezi vstupně-výstupními požadavky a daty. 

Datová zajišťuje práci s daty, jako je ukládání, výběr, agregace apod. Její výhodou 

je rozdělení výpočetního výkonu mezi uživatele a server a oddělenost jednotlivých vrstev. 

[3] 

 

Obr. 2. Schéma Třívrstvého modelu [3] 

 

 Servisně orientovaná architektura 

Kolekce služeb, které spolu navzájem komunikují. V této komunikaci může jít buď 

o prostý přenos dat mezi dvěma servery, nebo o komunikaci mezi mnoha servery sdílejícími 

aktivitu. Na jedné straně stojí poskytovatel služby a na druhé zákazník. Zákazník posílá 

žádost, kterou poskytovatel zpracuje a následně odešle odpověď.[4] 

 

Obr. 3. Schema servisně orientované architektury [4] 
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3.2. Mobilní geoinformační technologie 

Vzhledem k rozvoji informačních technologií, ať už se to týká výkonu různých 

mobilních zařízení, jako jsou přenosné počítače a tablety, tak k rozvoji datových služeb, 

je dnes k dispozici celá řada možností, jak může uživatel přistupovat z terénu ke svým 

geodatům uloženým na serveru v kanceláři a v reálném čase je editovat a upravovat. K tomu 

slouží uživatelům mobilní geoinformační technologie. Ve zkratce se jedná o spojení 

následujících částí (komponent). [5] 

 Hardware 

 Malé přenosné počítače 

 Prostředky pro určování polohy, přijímače GPS signálu 

 Software 

 Software pro geoinformační služby pro publikování dat 

 Komunikační kanály 

 Bezdrátové komunikační nástroje 

 Internet 

 Geoweb 

Mobilní geoinformační technologie můžeme potom dělit do několika komponent 

podle jejich zaměření. Jedná se o tyto komponenty: 

 Aplikační komponenta 

 Datová komponenta 

 Hardwarová komponenta 

 Komunikační komponenta 
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3.2.1. Aplikační komponenta 

Aplikační komponenta se dále skládá z následujících částí:  

 Mobilní klienti – tlustý klient / tenký klient  

Mobilní klienti běží na mobilních jednotkách, které obstarávají samotnou práci 

v terénu. Zde záleží na tom, o jakou verzi klientské aplikace se jedná, zda o klienta tenkého 

nebo tlustého.  

 Tenký klient je takový klient, na jehož straně neprobíhají žádné operace, slouží 

pouze pro prohlížení obsahu a ovládání. Všechny operace jsou prováděny 

na straně serveru. Jeho výhodou jsou minimální softwarové a hardwarové nároky. 

Problémem je, že musí být neustále ve spojení se serverem, což vyžaduje neustálé 

připojení k síti.  

 Tlustý klient naopak nabízí kompletní funkcionalitu nezávisle na serveru. 

U tlustého klienta dochází k připojení k serveru pouze periodicky, proto 

je výhodnější pro práci v prostředí s omezeným připojením k síti. Nevýhodou 

jsou jeho softwarové a hardwarové nároky. [6]  

 Desktopové aplikace 

Desktopové aplikace, které běží na pracovních stanicích, slouží k přípravě geodat 

a dat pro samotné měření v terénu. Dále slouží k přípravě projektu a k administraci 

aplikačních serverů.  

Opět záleží na tom, zda se jedná o tenký či tlustý klient (viz část mobilní klienti). 

Ve většině případů se u desktopové aplikace jedná spíše o tlustý klient, který umožňuje celou 

řadu dalších funkcí.  

 Prostorové databáze 

Většinou se jedná o relační databázi, která definuje speciální datové typy 

pro geometrické objekty a umožňuje ukládat geometrická data v klasických databázových 

tabulkách. Nabízí speciální funkci pro manipulaci s těmito daty. V prostorových databázích 

jsou uložena data, ke kterým přistupují aplikační servery nebo samotné aplikace.   
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 Aplikační servery  

Aplikační servery se starají o zpřístupnění dat uživatelům. Děje se tak buď pomocí 

mapových služeb jako je OGC WMS, OGC WFS, OGC WCS (dále jen WMS, WFS, WCS) 

apod. nebo prostřednictvím webových mapových aplikací. Dále mohou sloužit aplikační 

servery k provádění výpočetně náročných analýz pro mobilní jednotky.    

3.2.2. Datová komponenta 

Jedná se o datovou složku, která je uložena v databázi. Jsou to data ve vektorovém a 

rastrovém formátu. Rastrová data slouží nejčastěji jako podkladová data, která se používají 

jako mapový podklad pro lepší orientaci v terénu, případně jsou ve formě specializovaných 

výstupů. V případě distribuce dat pomocí aplikačních serverů jsou jak rastrová data, tak 

vektorová data nejčastěji uživateli distribuována pomocí mapových serverů nebo mapových 

služeb jako je WMS a WFS.  

3.2.3. Hardwarová komponenta 

Velmi důležitou částí mobilních geoinformačních technologií je hardwarová 

komponenta. Jedná se o specializovaný HW, nejčastěji přenosné počítače nebo embedded 

zařízení, která mají možnost připojit GPS přijímač, nebo je v nich integrován. Ve většině 

případů se jedná o odolné zařízení s delší výdrží baterie a s displejem s dobrou čitelností. 

3.2.4. Komunikační komponenta 

Nedílnou součástí mobilních geoinformačních technologií je komunikace. Jedná 

se většinou o bezdrátovou komunikaci. Záleží na tom, kterou komunikaci zařízení 

podporuje, popř. jakou požadujeme.  

 GSM - GPRS, EDGE, 3G, 4G – jedná se o formu úplného datového připojení 

pomocí mobilní sítě 

 WIFI - připojení vyžaduje blízkost k vysílači signálu, slouží spíše pro občasné 

připojení, pouze pro aktualizaci dat 

 Bluetooth – slouží pouze k přenosu menších dat mezi zařízeními 
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4. Rozbor stávající situace v prostředí MGIT 

Pokud se zaměříme na otázku softwaru pro mobilní geoinformační technologie 

komplexně a určíme si požadavky na řešení zmíněné v kapitole 3, není k dispozici mnoho 

„výrobců“, kteří by byli schopni dodat klienty pro mobilní jednotky, SŘBD a desktopovou 

aplikaci. K dispozici je spousta klientů pro mobilní jednotky, ať už jsou to řešení opensource 

nebo proprietární. Dále je k dispozici i řada mobilních klientů zdarma. Velká část produktů 

proprietárních aplikací využívá nástrojů od firmy ESRI, ať se jedná o servery, desktopové 

aplikace, webové nebo mobilní klienty. V následujících kapitolách je výběr několika 

mobilních klientů, jejich porovnání je uvedeno v tabulce 1.  

4.1. Opensource mobilní klienti 

 gvSIG Mobile  

GvSIG Mobile je geografický informační systém (GIS) zaměřený na využití 

v mobilních zařízeních.  Je vhodný k zachycování a aktualizaci dat v terénu. Podporuje 

většinu nejběžnějších formátů a široké škály GIS a GPS nástrojů, které jsou ideální pro práci 

s geografickými informacemi. Disponuje nástroji kompletního GIS klienta. Je distribuován 

pod licencí GNU/GPL. [7][8] 

 gvSIG Mini 

GvSIG Mini je zdarma a slouží k prohlížení volně dostupných mapových služeb 

(OpenStreetMap, Yahoo Maps apod). Podporuje také WMS a WMS-C služby. Funguje 

v online i offline režimu. Je k dispozici pro operační systém Android. [9] 

 FoxtrotGPS 

FoxtrotGPS je opensource GIS aplikace, která je uzpůsobena pro fungování 

na malých obrazovkách. FoxtrotGPS vznikla z další opensource aplikace tangoGPS v roce 

2010 se zaměřením na spolupráci a podporu inovací. Zaměřuje se primárně na práci s GPS. 

FoxtrotGPS je volně šířen pod licencí GNU GPL verze 2.0. Bohužel je k dispozici pouze 

pro OS Linux PDA. [10] 
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 Enebro  

Jedná se o aplikaci pro mobilní zařízení, která slouží k zachycování prostorových 

informací. Umožňuje prohlížení a editaci vektorových vrstev a obrázků. Umožňuje 

i navigaci pomocí GPS. [11] 

4.2. Proprietární mobilní klienti 

 ArcGIS for Windows Mobile 

Klient sloužící k tvorbě a nasazení specializovaných mobilních aplikací, které pracují 

v off-line i on-line režimu. Součástí ArcGIS for Windows Mobile je mimo jiných také 

připravena mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Windows Mobile. 

Ta umožňuje správu, tvorbu a editaci dat, prohlížení map a plánování úloh. Pro přístup 

k datům v centrální databázi využívá aplikace ArcGIS for WM služeb ArcGIS for Server. 

Mezi hlavní možnosti aplikace patří prohlížení map a sdílení mobilních projektů, správa úloh 

a sběr dat GIS, které se do centrální databáze promítají v reálném čase. [12] 

 ArcPad 

Klient od firmy ESRI určený pro mapování v terénu. Je k dispozici pro platformy 

Windows Mobile. Umožňuje vytvářet, editovat a zobrazovat geografická data. Podporuje 

celou řadu formátů. Umožňuje přístup do geodatabáze. [13] 

 SuperPad 

Komplexní klient, který nabízí celou řadu funkcí. Umožňuje synchronizaci dat 

se serverem. Opět slouží ke sběru, editaci a zobrazování geografických dat. [14] 

 Super Surv 

Mobilní klient pro operační systém Android, který slouží k mapování v terénu. Slouží 

hlavně ke sběru dat, orientaci v terénu a zobrazení map. [14] 

4.3. Další mobilní klienti 

 Janitor  

Freeware aplikace Janitor je určena k získávání, organizaci, správě a analýze dat. Je 

tvořena samostatně pracujícími a vzájemně propojitelnými aplikacemi. Umožňuje sběr dat 
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v terénu, jejich prostorové určení, následnou editaci atd. Pracuje s daty uloženými v prostředí 

podporovaných databázových serverů. Pomocí aplikace  JanMap umožňuje zobrazit i datové 

soubory s prostorovou orientací. Jako mobilní klient je k dispozici aplikace FieldGIS. [15] 

 

Tabulka 1. Porovnání SW z hlediska opensource, platformy operačního systému a mapových služeb 

Název Opensource Platforma mobilního OS Mapové služby 

gvSIG Mobile 0.3 ANO Windows Mobile WMS 

gvSIG Mini ANO Android WMS 

FoxtrotGPS ANO Windows Mobile NE 

Enebro ANO Windows Mobile NE 

ArcGIS fo WM NE Windows Mobile WMS 

ArcPad NE Windows Mobile ArcIMS 

SuperPad NE Windows Mobile WMS, WFS 

SuperSurv NE Android, iOS WMS 

FieldGIS - Janitor NE Windows Mobile NE 
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5. Praktická část 

5.1. Použitý software 

Vzhledem k zadání práce, zkušenostem, uživatelské přívětivosti a spolehlivosti jsem 

se rozhodl použít následující software.  

5.1.1. gvSIG Desktop 

GvSIG Desktop je silný geografický informační systém vytvořený tak, aby nabídl 

bezplatné řešení všech požadavků GIS managementu. Je charakterizován jako komplexní, 

snadno použitelné řešení přizpůsobitelné potřebám každého uživatele GIS. GvSIG nabízí 

jak lokální, tak vzdálený přístup k většině běžných formátů, vektorových i rastrových. 

Integruje standardy OGC a má velké množství nástrojů pro práci s geografickými 

informacemi jako je vizualizace, mapování, zpracování prostorových dat atd. GvSIG 

je využíván stále rostoucím počtem uživatelů v mnoha odvětvích.   

GvSIG Desktop je multiplatformní desktopový klient, podporující operační systémy 

Windows, Linux, Mac OS X. Je napsán v jazyce Java. Jedná se o modulární SW, který 

je rozšiřitelný o nové funkce a který umožňuje vývoj vlastních řešení. GvSIG je distribuován 

a vyvíjen pod licencí GNU GPL. [16] 

V této práci je použita jak starší verze gvSIG 1.1.2, tak nejnovější verze gvSIG 2.1. 

Největší rozdíl mezi verzemi 1.x a 2.x je v architektuře. Způsob, jakým gvSIG pracuje 

s datovými zdroji, byl redesignován s důrazem na zvýšení spolehlivosti a modularity. Verze 

2.x má také mnoho nových funkcí. Instalátor umožňuje vlastní i doporučenou instalaci. 

Součásti je Add-ons manager pro lepší zpravování extenzí, změny v interface, lepší načítání 

vrstev a podpora WMTS a cache pro rastrová data. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou 

verzi, některé funkce a doplňky ještě nejsou k dispozici. Jedná se hlavně o georeferencování, 

extenzi pro síťové analýzy a 3D.[17] 
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Obr. 4. Architektura aplikace gvSIG 1.x [18.] 

 

Na obr. 4. je schéma aplikace gvSIG 1.x. Architekturu můžeme rozdělit do několika 

částí nebo úrovní. Uvnitř stojí jádro aplikace, které komunikuje s uživatelským rozhraním, 

které zprostředkovává grafické výstupy. Mezi uživatelským rozhraním a jádrem aplikace 

se nachází subsystém Fmap, který se dále dělí do subsystémů podle toho, k čemu je určen 

(Analýzy, transformace souřadnicového systému atd.). Dále jsou k dispozici skupiny 

ovladačů pro práci s daty. Na jedné straně jsou ovladače pro práci s rastrovými daty, jako 

je TIFF, JPEG 2000 a ECW. Dále je k dispozici sada ovladačů pro práci s vektorovými daty, 

jako je DXF, DGN, SHP a DWG. K dispozici jsou také ovladače pro práci s webovými 

službami WFS a WMS, které obstarávají komunikaci s webovým mapovým serverem. Jako 

poslední je k dispozici ovladač pro práci s klasickou databází.  

Na obr. 5. je schéma, které ukazuje rozdělení aplikace gvSIG. Základ tvoří 

Framework Andami, který zprostředkovává pouze základní kompozici uživatelského 

rozhraní ve formě oken a událostí. Dále je spojen s pluginem gvSIG, který spolu s dalšími 

pluginy pro CAD, WMS obstarává hlavní funkcionalitu. Vše je doplněno o knihovny jako 
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je Fmap, Cresques, JTS, Geotools apod. Hierarchická funkčnost aplikace je tedy Andami + 

gvSIG Plugin + další pluginy + zbytek knihoven.  

 

Obr. 5. Schéma rozdělení aplikace gvSIG verze 1.x [19] 

 

Knihovny použité v gvSIG 

 JTS – Java Topology Suite  

 Geotools - projekce 

 Ermapper – práce s vektory a rastry 

 Castor – řízení persistence objektů (např. Obnovení objektů v projektu) 

 GDAL – pro přístup k rastrovým datům  

 Batik -  Definice polylinie 
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5.1.2. gvSIG Mobile 

GvSIG Mobile je geografický informační systém zaměřený na využití v mobilních 

zařízeních.  Je ideální pro projekty, kde dochází k zachycování a aktualizaci dat v terénu. 

Je  znám pro své přátelské uživatelské rozhraní a podporu většiny nejběžnějších formátů 

a široké škály GIS a GPS nástrojů, které jsou ideální pro práci s geografickými informacemi.  

GvSIG Mobile rozšiřuje desktopový výkon platformy tak, aby uspokojil rostoucí 

množství uživatelů, kteří si přejí využívat GIS na různých typech mobilních zařízení 

v terénu.  

GvSIG Mobile disponuje nástroji kompletního GIS klienta pro mobilní zařízení, 

např. přístup k vektorovým formátům: SHP, GML, KML, GPX, přístup k rastrovým 

formátům ECW, JPEG, PNG, GIF, přístup ke vzdáleným WMS službám a spoustu dalších 

funkcí. [19] GvSIG Mobile je stejně jako gvSIG Desktop distribuován pod licencí GNU 

GPL a je možné jej rozšířit o různé jazykové verze např. španělština, angličtina, němčina 

a italština. Stejně jako ostatní gvSIG aplikace je vytvořen v jazyce Java a je k dispozici 

pro platformy podporující Java Micro Edition CDC 1.1. GvSIG Mobile je k dispozici 

pro platformy Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1 a 6.5 a v současnosti jsou k dispozici verze 0.1, 

0.2 a 0.3. [20][21] 

5.1.3. GeoServer 

Jedná se o opensource software napsaný v programovacím jazyce Java, postavený 

na Geotools, což je opensource Java GIS sada nástrojů. GeoServer umožňuje uživatelům 

sdílet, zpracovávat a editovat geografická data. Využívá standardů formulovaných OGC. 

GeoServer umožňuje uživatelům publikovat jejich prostorová data, implementovat 

standardy webové mapové služby (WMS), vytvářet mapy v mnoha výstupních formátech. 

Pro snadnější vytváření map je v GeoServeru importovaná knihovna Openlayers.   

Vzhledem k tomu, že GeoServer je vytvořen pro interoperabilitu, je schopen 

publikovat prostorová data pomocí všech open standardů.  GeoServer se vyvinul jako 

jednoduchý způsob spojení a využití existujících informací z virtuálních globú (Google 

Earth a NASA World Wind) a internetových map (Google Maps, Bing Maps atd.). 

GeoServer implementuje WMS, WCS a WPS. GeoServer je možné spustit na většině 

normálních platforem operačních systémů a je šířen pod GPL licencí. GeoServer je free 
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software, což výrazně snižuje náklady v porovnání s klasickými placenými GIS produkty, 

v Community edition je zcela zdarma. Další výhodou je, že je opensource, a proto jsou 

veškeré chyby a vylepšení velmi rychle vydávány na rozdíl od tradičních softwarů. [22] 

5.1.4. Tomcat 

Apache Tomcat ™ je opensource implementace softwaru Java Servlet a Java Servlet 

Page technologie. Specifikace Java Servlet a Java Servlet Page jsou vyvinuty v rámci Java 

Community Process. Apache Tomcat je vyvíjen v otevřeném a participativním prostředí 

a je dále šířen pod licencí Apache verze 2. Apache Tomcat je vytvářen za spolupráce 

vývojářů celého světa. Apache Tomcat je velmi hojně využíván v různých webových 

aplikacích v nejrůznějších odvětvích a organizacích. [23] 

5.1.5. PostgreSQL 

PostgreSQL je opensource objektově-relační databázový systém. Má více než 15 let 

aktivního vývoje a osvědčenou architekturu, která je spolehlivá a má velmi dobrou integritu 

dat. Je k dispozici pro všechny hlavní operační systémy, včetně systémů Linux, UNIX 

a Windows. Je plně kompatibilní s ACID, má plnou podporu pro cizí klíče, spojení, náhledy, 

triggery a uložené procedury a zahrnuje většinu SQL: 2008 datových typů. Podporuje 

ukládání velkých binárních objektů, včetně obrázků, zvuků nebo videa. V tabulce 2 jsou 

zobrazeny obecné limity PostgreSQL. [24] 

Tabulka 2. Limity pro databázi PostgreSQL.[24.] 

Limit Hodnota 

Maximální velikost DB Neomezená 

Maximální velikost tabulky 32 TB 

Maximální velikost řádku 1,6 GB 

Maximální velikost pole 1 GB 

Maximální počet řádků Neomezeno 

Maximální počet sloupců  250 - 1600, podle datového typu 
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5.1.6. PostGIS  

Opensource software, který slouží jako nadstavba pro objektově-relační databázový 

systém PostgreSQL, který přidává podporu pro geoprvky. PostGIS implementuje SQL 

specifikaci Open Geospacial Consortium (OGC). První verze byla vydána v roce 2001 

společností Refractions Research pod GNU GPL licencí. Stabilní verze byla vydána v roce 

2005. [25] 

5.2. Použitý hardware 

Při řešení diplomové práce jsem používal poskytnuté následující hardwarové 

prostředky, které vlastní Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava. Trimble Juno 3D, DRS 

Hammerhead Extreme, Garmin Oregon 450, Topcon FC200. 

5.2.1. PC – Server + DB 

Vzhledem k požadavkům na mou diplomovou práci stačilo databázi nainstalovat na 

PC. Pro potřeby otestování mobilních klientů nebylo třeba použití speciálních serverů. 

V tabulce 3. jsou parametry PC.   

Tabulka 3. Parametry PC, na kterém je nainstalován mapový server a databáze 

PC Server + DB 

OS Windows 7 Pro 64 bit 

Ram 6GB 

CPU Dula core 2,61 Ghz 

Konektivita WIFI 802.11 b/g/n 

 

5.2.2. Trimble Juno 3D  

Trimble Juno 3D je profesionální GPS přijímač určený pro sběr dat do GIS, který 

se vyznačuje vysokou odolností, špičkovými hardwarovými parametry a 5 Mpx 

fotoaparátem s bleskem. Jedná se o kombinaci několika zařízení, která jsou v terénu důležitá 

a to: GPS přijímač, kamera, PDA a telefon. Přesnost od 2 do 5 m je k dispozici vždy 

v reálném čase za předpokladu, že je region pokryt signálem SBAS.  S využitím post-

processingu je možné přesnost zvýšit až na 1 – 3m. [26] 
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Tabulka 4. Parametry GPS Trimble Juno 3D [27.] 

Trimble Juno 3D 

Systém 

procesor 800MHz 

Ram 256 MB 

Flash interní pamět 2GB 

OS 
Windows® Embedded 6.5 

Pro 

WIFI  802.11b/g 

Baterie 3060mAh Li-Ion 

 Váha 310 g 

Konektivita HSPA+ 3,75G 

GPS 

Kanály 12 (L1) 

Real-time SBAS 

Protokoly NMEA-0183, SiRF 

Přesnost 

Kódový PP 1-3m 

real-time (SBAS) 2-5m 

Cena 28500,- 

 

 

Obr. 6. Zařízení GPS Trimble Juno 3D [27] 
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5.2.3. DRS Hammerhead Xtreme 

Jedná se o odolné tablet PC, vyrobené z hořčíkového těla. Procesor Intel® Centrino® 

Mobile technology, Intel® Pentium® M Processor, Intel® 855GME chipset family a Intel® 

PRO/Wireless Wi-Fi. Vzhledem k možnosti měnit baterie za provozu se jedná o přístroj 

s velkou výdrží. Nevýhodou je váha přes dva a půl kilogramu, která není ideální pro práci 

v terénu, kde se musíte neustále pohybovat. [28][29] 

Tabulka 5. Charakteristiky DRS Hammerhead Extreme 

DRS Hammerhead Extreme 

Systém 

Procesor 1,1 Ghz 

Ram 512 MB / 1GB  

HDD 40 GB / 60 GB 

OS 
Microsoft Windows® XP 
Tablet PC Edition 

WIFI 802.11 a/b/g 

Baterie 2x12 V Li-Ion  

Váha 2,54 kg 

Konektivita WIFI, Bluetooth 

Cena již není v prodeji 

 

 

Obr. 7. Odolné tablet PC DRS Hammerhead Xtreme [28][29] 
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5.2.4. Garmin Oregon 450 

Jedná se o turistickou navigaci. Má displej s dobrou čitelností a tříosý 

elektromagnetický náměrový kompas. Díky technologii ANT+ dokáže bezdrátově 

komunikovat s kompatibilními přístroji. [30] 

Tabulka 6. Parametry GPS přístroje Garmin Oregon 450[30] 

Garmin Oregon 450 

Systém 

Procesor neuvádí 

Ram Neuvádí 

Flash Interní pamět 850 MB 

OS - 

WIFI Ne 

Baterie 2x AA 

Váha 192,7 g 

Konektivita USB 

GPS 

Kanály neuvádí 

Real-time WAAS 

Protokoly NMEA-0183 

Přesnost 5m 

Cena 13000,- 

 

Obr. 8. Turistická GPS Garmin Oregon 450 [30] 
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5.2.5. Topcon FC-200 

Topcon FC-200 není GPS zařízení, ale pouze controller. Je třeba k němu připojit GPS 

anténu. Jako volitelný doplněk disponuje WIFI připojením pro komunikaci se serverem 

a příjem korekcí. Má operační systém Windows® CE.NET 5.0. [31] 

 

Obr. 9.  Zařízení Topcon FC-200 [32.] 

 

Tabulka 7. Parametry přístroje Topcon FC-200 [31] 

Topcon FC-200  

Systém 

Procesor 520Mhz 

Ram 128/256 MB 

Flash interní paměť 256/512 MB 

OS Windows® CE.NET 5.0 

WIFI volitelný 

Baterie LI-Ion 

 Váha 720 g 

Konektivita  Bluetooth 

GPS Jedná se pouze o controller 

Cena Již není v prodeji 
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5.3. Použitá podkladová data 

Pro přípravu projektu jsem použil vektorová podkladová data. Data byla převzata 

ze cvičení č. 2 z předmětu Globální polohové a navigační systémy [33] a byla 

transformována ze souřadnicového systému S-JTSK do WGS 84. Data zahrnují následující 

vrstvy.  

Tabulka 8. Seznam vypublikovaných podkladových vrstev 

Název souboru Název vrstvy 

bud1_vsb Budovy - VŠB-TUO 

str1 Stromy - vegetace 

ker1 Keře - vegetace 

lam1 Veřejné osvětlení 

dop1 Zastávky MHD 

hra2 Ploty a ohrady 

kom1 Dopravní infrastruktura 

hri1 Herní plochy 

 

5.4. Příprava mapování 

Před samotným mapováním v terénu byl připraven datový slovník pro vrstvu 

parkovacích ploch, (tabulka 9.) a následně prázdná polygonová vrstva. Podle zvoleného 

scénáře řešení zmíněného v kapitole 5.5, byla tato prázdná vrstva buď importována do 

databáze a publikována na serveru nebo nakopírována do zařízení. Dále bylo zvoleno 

parkoviště pro mapování. Vzhledem k blízkosti k budově C a dostupnému WIFI signálu pro 

připojení k internetu a možnosti připojení WMS a WFS služeb bylo zvoleno parkoviště za 

budovou C. Na obr. 10. jsou vypublikované WMS podkladové vrstvy v prostředí 

GeoServeru, zobrazené pomocí knihovny Openlayers.  
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Tabulka 9. Datový slovník pro vrstvu parkovacích ploch 

Pakovací plochy Typ geoprvku Souřadnicový systém 

Název třídy PARPLO Polygon 2D WGS84 

Název Slovní popis Sys. Název 
Doména Integritní 

omezení 
Povinnost 

zápisu 
Datový typ 

ID parkoviště 
Jednoznačné 

označení parkoviště 
PAR_ID 

Výčtová číslo 
(2) 

  

ANO 

Počet stání 
Počet stání na 

parkovišti 
P_STA 

Výčtová číslo 
(4) 

  

ANO 

Počet stání pro ZTP 
Počet stání pro 

zdravotně postižené 
P_STA_ZTP 

Výčtová číslo 
(3) 

  

ANO 

Režim přístupu 
Způsob přístupu na 

parkoviště 
REZ_PR 

Výčtová text 
(20) 

  

ANO 

Způsob zabezpečení 
Druh zabezpečení 
parkovací plochy 

ZAB_PAR 
Výčtová text 

(20) 

  

ANO 

Datum aktualizace 
Datum poslední 

aktualizace 
DAKT 

Intervalová 
Datum 

MM/DD/RRRR ANO 

Autor aktualizace 
Autor poslední 

aktualizace 
AAKT 

Výčtová test 
(7) 

Studijní číslo ANO 
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Obr. 10. Podkladová data vypublikovaná na GeoServeru a zobrazená pomocí knihovny openlayers 

5.5. Scénáře zvolených řešení 

Vzhledem k jistým HW omezením a požadavkům na práci, připadaly v úvahu dvě 

možné verze řešení:  

 gvSIG 2.1 + gvSIG Mobile 0.3 

 gvSIG 2.1 + gvSIG 1.1.2   

Prvním ze způsobů je použití desktopové aplikace gvSIG Desktop 2.1 spolu 

s klientem pro mobilní zařízení gvSIG Mobile 0.3.  Druhým možným řešením je opět gvSIG 

Desktop verze 2.1 spolu s klientem v podobě gvSIG 1.1.2 rozšířeným o extenzi pro práci 

s GPS přijímačem. U obou řešení je jako SŘBD použito PostgreSQL 9.3 s rozšířením pro 
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prostorovou databázi PostGIS ve verzi 2.1 a jako aplikační server pro publikování dat 

je použit GeoServer ve verzi 2.6.2. Více o instalaci a nastavení klientů v Příloze 1.   

5.5.1. gvSIG 2.1 + gvSIG Mobile 0.3 

Základ tohoto řešení tvoří nejnovější desktopový klient gvSIG Desktop verze 2.1, 

jeho vlastnosti jsou uvedeny v kapitole 5.2.1. Mezi výhody tohoto řešení patří větší přesnost 

zařízení Trimble Juno 3D, jak dokazuje tabulka 4. Nevýhodou klienta gvSIG Mobile je, 

že neumí pracovat s webovou službou WFS, a proto je třeba vytvořit prázdnou vrstvu, která 

bude do zařízení importována a tu v zařízení editovat. Podkladové vrstvy jsou pro lepší 

orientaci v terénu připojeny prostřednictvím WMS služby. Dále je třeba nově editovanou 

vrstvu opět nahrát na server a publikovat.  

Na obr. 11 je schéma workflow dat, které je v tomto případě následující:  

1. V prvním kroku dojde k přípravě dat v prostředí gvSIG Desktop 2.1  

2. Tato data jsou naimportována do prostorové databáze, a to buď pomocí nástroje 

PostGIS 2.0 SHP and DBF Loader nebo přímo pomocí gvSIG Desktop 2.1, ve kterém 

je třeba vytvořit databázové spojení.  

3. Z prostorové databáze jsou data dále importována do GeoServeru, který je distribuuje 

přes webovou mapovou službu WMS.  

4. Tato data jsou použita jako podkladová mapa a prázdná vrstva parkovišť, která byla 

vytvořena v gvSIG Desktop, je importována přímo do zařízení 

5. Předposledním krokem je provedení editace těchto dat v terénu.  

6. Vrstva je opět naimportována do databáze a na mapový server. 
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Obr. 11. Workflow dat scénáře gvSIG Desktop 2.1 + gvSIG Mobile 0.3 

 

Na obr. 12 je schematicky znázorněn postup práce pro dané řešení. Postup je možné 

rozdělit do tří částí - Instalace SW, manipulace s daty a práce v terénu. V první části 

je postupně nainstalován veškerý software potřebný pro práci. Desktopový klient gvSIG 2.1, 

Java server Tomcat 8.0.21, na který je dále nainstalován mapový server GeoServer 2.6.2 

a jako poslední je nainstalována databáze PostgreSQL x 64 9.3 a PostGIS 2.1. V další části 

jsou stažena podkladová data a připravena pro import do databáze. Dále jsou uploadována 

do databáze a na aplikační server, kde jsou publikována jako WMS služba. Připravená 

prázdná vrstva parkovacích ploch je nahrána do zařízení. Posledním krokem je provedení 

samotného měření v terénu a editovaná vrstva parkovišť je uploadovaná do databáze 

a následně na server.  
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Obr. 12. Wokflow práce scénáře gvSIG Desktop 2.1 + gvSIG Mobile 0.3 

5.5.2. gvSIG Desktop 2.1 + gvSIG 1.1.2 

Druhé možné řešení je použití tabletu Hammerhead od firmy DRS s nainstalovaným 

desktopovým klientem gvSIG 1.1.2, pro který je k dispozici extenze vydaná skupinou Junta 

de Castilla i León. Tato extenze slouží k příjmu NMEA [34.] signálu z připojeného GPS 

přijímače a umožňuje editaci bodů podle GPS souřadnic. Výhodou tohoto řešení je možnost 

přímé editace dat na serveru pomocí WFS služby, jelikož zde není jako klient použita 

mobilní aplikace, ale desktopová verze gvSIG Desktop 1.1.2. Nevýhodou tohoto řešení 

je jeho nízká přesnost, protože je pro příjem GPS signálu použita turistická GPS Garmin 

Oregon 450 (více v tabulce 6. v kapitole 5.2.4). Přesnost udávaná výrobcem, (viz tabulka 

6.), je  5m. Já jsem se setkal s přesností kolem 10 a více metrů. Další nevýhodou tohoto 

řešení je váha a mobilita, vzhledem k váze tabletu Hammerhead Xtreme (tabulka 5.) není 

vhodná na celodenní práci v terénu. Další komplikací je přenos dat mezi GPS a tabletem 

pouze pomocí USB kabelu.  

V případě nahrazení GPS Garmin Oregon lepším GPS přijímačem by se problém 

s přesností dal vyřešit, totéž platí pro bezdrátový přijímač, který nebyl k dispozici. Na obr. 

13. je workflow dat pro toto řešení.  
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Obr. 13. Workflow dat scénáře gvSIG Desktop 2.1 + gvSIG Desktop 1.1.2 

 

1. Data jsou editována a připravena v prostředí desktopového klienta gvSIG Desktop 

2.1.  

2. Data jsou přes rozhraní PostGIS 2.0 SHP and DBF Loader nebo přes přímé spojení 

s databází naimportována do databáze, odkud jsou publikována na GeoServer.  

3. Data jsou v aplikaci gvSIG Desktop 1.1.2 přes webovou službu WFS připojena 

do tabletu DRS Hammerhead, kde jsou pomocí desktopového klienta gvSIG 1.12 

editována v terénu. 
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Obr. 14. Workflow práce scénáře gvSIG Desktop 2.1 + gvSIG Desktop 1.1.2 

 

Práci můžeme opět rozdělit do tří částí (Obr. 14.). Jako v minulém řešení je první 

část věnována instalaci aplikací.  Na PC jsou nainstalovány stejné aplikace (gvSIG Desktop 

2.1, Tomcat 8.0.21, GeoServer 2.6.2,PostgreSQL, PostGIS 2.1), na mobilní jednotku 

je nainstalovaná aplikace gvSIG Desktop 1.1.2 a k ní extenze CyL [34.] pro práci s GPS. 

Pro komunikaci s GPS je dále nainstalován program Franson GpsGate 2.6, který vysílá 

na virtuální port NMEA [33.] data z připojené GPS.  

Druhým krokem je opět manipulace s daty. Zde se scénáře vůbec neliší. Opět 

proběhne příprava dat v prostředí gvSIG Desktop 2.1, dále naplnění databáze těmito daty a 

jejich následná publikace na GeoServer. Třetí krok se liší díky možnosti připojení WFS 

vrstvy, proto je připravená vrstva editována přímo přes WFS službu.          

5.6. Realizace mapování 

V případě prvního scénáře byla podle workflow dat (obr. 11) a workflow práce (obr. 

12.) prázdná vrstva importována do zařízení a byla připojena WMS podkladová data. U 

tohoto řešení nastal problém s připojením GPS v aplikaci gvSIG Mobile 0.3, viz kap. 6, a 
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proto nebylo možné toto měření provést. Pro ověření, zda zařízení funguje a problém je 

v aplikaci gvSIG Mobile 0.3 bylo provedeno měření se stejným zařízením, ale s proprietární 

aplikací ArcPad firmy Esri. Toto mapování proběhlo bez problémů. Výsledná mapa je na 

obr. 15.  

 

 

Obr. 15. Mapa zaměřené parkovací plochy za budovou C v rámci areálu VŠB-TU Ostrava, měřeno 

aplikací ArcPAd a zařízením Trimble Juno 3D 

 

V případě druhého scénáře byla podle workflow dat (obr. 13) a práce (obr. 14) 

prázdná vrstva publikována na GeoServer a připojena přes WFS službu do zařízení. Toto 

měření se také nezdařilo, viz kapitola 6. Opět bylo provedeno referenční mapování v aplikaci 

ArcPad pro ověření spojní, které proběhlo bez problémů, ovšem s malou přesností. (obr. 16.) 
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Obr. 16. Mapa zaměření parkovací plochy za budovou C v rámci areálu VŠB-TU Ostrava, měřeno 

aplikací ArcPad a zařízením DRS Hammerhead Extreme s připojeným GPS příjimačem Garmin Oregon 450 

pomocí softwaru Franson GpsGate 2.  

 

Závěrem bylo provedeno samostatné měření zařízením Garmin Oregon 450 a 

z výstupu ve formátu GPX byl vytvořen shapefile, který byl dále upraven v aplikaci gvSIG 

Desktop. Tuto aplikaci je možné doporučit pro post-processing úpravy a další práci s daty. 

Pro měření v terénu, ať už se jedná o aplikaci gvSIG Mobile, či aplikaci gvSIG Desktop 

1.1.2 jsou tyto aplikace za daných okolností zcela nevhodné.   
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6. Vyhodnocení problémů s použitým řešením 

Jak bylo zmíněno v úvodu, opensource s sebou nese celou řadu výhod, ale i 

nevýhod. V této kapitole je níže popsáno několik problémů, se kterými jsem se během práce 

setkal. Některé se podařilo úspěšně vyřešit. Tento postup je popsán v samostatné příloze. 

Celou řadu problémů se mi však vyřešit nepodařilo. S problémy jsem se setkal při instalaci 

aplikací i při pokusu o provedení testovacího mapování.  

6.1. Problémy s instalací klienta gvSIG Mobile na Trimble 

Juno 3D 

První problém nastal již při instalaci mobilního klienta gvSIG Mobile ve verzi 0.3. 

Ten je ke stažení ve formátu cabinet (cab). Za normálních okolností stačí tento soubor 

přetáhnout do zařízení a nainstalovat. Já jsem se setkal s problémem, že přestože byla stažena 

verze softwaru pro daný operační systém a instalace se zdařila, program nereagoval. Tento 

problém se mi naštěstí podařilo vyřešit.   

V současné době je k dispozici pouze gvSIG Mobile ve verzi 0.3, a to ve verzích s PhoneME 

virtual machine a a J9 virtual machine a pro různé operační systémy. Já jsem zkoušel podle 

různých návodů nainstalovat většinu verzí, ale nakonec se mi i vzhledem k omezenému 

množství zařízení podařilo nainstalovat pouze ve verzi pro PhoneME virtual machine.  

6.2. Problémy s dotazováním na WMS službu 

K problému dochází i při dotazování na WMS službu v prostředí gvSIG Mobile 

0.3. Při použití zapsání požadavku na WMS standartním dotazem, který je uložen 

v GeoServeru ve tvaru níže, nedojde k vykreslení vrstev.   

http://localhost:8080/geoserver/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetC

apabilities 

V tomto případě jsou tedy parametry dotazu service, version a GetCapabilities. 

Tento odkaz, který ve všech desktopových aplikacích funguje, bohužel v mobilní verzi 

klienta nefunguje. Proto je třeba mít požadavek upravený do formy:  

http://localhost:8080/geoserver/vsb/wms?service=WMS&version=1.1.0 

http://localhost:8080/geoserver/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities
http://localhost:8080/geoserver/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities
http://localhost:8080/geoserver/vsb/wms?service=WMS&version=1.1.0
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Jak je vidět, struktura dotazu je sice stejná, ale na rozdíl od standardního dotazu je 

zde přímý odkaz na Workspace v GeoServeru (vsb), dále je dotaz citlivý na velká a malá 

písmena.  

6.3. Problémy s knihovnou Java Advanced Imaging 

Dalším problémem byla samotná instalace starších verzí gvSIGu Desktop 

na novější operační systém, konkrétně Windows 7, který vyžaduje novější verzi Java 

knihovny. Většina aplikací se spokojí s předepsanou verzí Java knihovny nebo novější. 

Starší verze gvSIGu bohužel vyžadují knihovnu Java Advanced Imaging ve verzi 1.5.0, která 

je starší a bezchybně pracuje pouze s Windows XP. Proto v případě instalace starší verze 

gvSIG Desktop 1.1.2 na operační systém Windows 7 tato verze nefunguje. Bohužel pouze 

pro tuto verzi byla vydána extenze umožňující připojení GPS přístroje a práci 

s ním v reálném čase. Více v kapitole 6.5.  

6.4. Nezdařená instalace klienta na Topcon FC-200 

Vzhledem k požadavkům na mou práci, jsem se snažil nainstalovat klienta i na další 

zařízení a to FC-200 od společnosti Topcon s operačním systémem Windows mobile verze 

5.0. První problém nastal v komunikaci se zařízením. Jelikož toto zařízení komunikuje 

s verzemi Windows XP a 2000, bylo třeba aplikaci uložit na paměťovou kartu a nahrát do 

zařízení. Opět jsem stáhl aplikaci ve formátu cabinet, pro příslušný operační systém. U 

tohoto zařízení se mi aplikaci nakonec nepodařilo nainstalovat vůbec. Na oficiálním fóru 

gvSIG byla celá řada uživatelů s podobným problémem, ale jedinou odpovědí bylo, že 

software testovali na zařízeních firmy Leica.  

6.5. Chyba s připojením GPS v gvSIG Desktop 0.3 

V případě prvního scénáře gvSIG Desktop + gvSIG Mobile (kapitola 5.5). Po 

připojení WMS podkladu a importu prázdné vrstvy, jsem zapnul GPS. Po několikanásobném 

restartu aplikace docházelo neustále ke stejnému problému. GPS je aktivní a klient zobrazuje 

svoji polohu (viz obr. 17), zobrazuje dokonce počet a polohu družic (obr. 18). Následně při 

pokusu o editaci informuje o odpojené GPS.  



Jan Poláček: gvSIG platforma pro mobilní GIS 
 

 
 

2015  33 

 

           

Obr. 17. a obr. 18.  Zobrazení protichůdných informací v klientu gvSIG Mobile 

6.6. Problémy s GPS extenzí 

Jak zmiňuji v kapitole 5.5 pro verzi gvSIG Desktop 1.1.2 je k dispozici GPS 

extenze, kterou vydala Junta de Castilla y León (skupina Castilla a León) [35]. Tato extenze 

umožňuje práci s připojeným GPS přijímačem v reálném čase, což se ve spojení s možnostmi 

desktopového klienta a možností připojení WFS služby jeví jako velmi silný nástroj. 

Bohužel v případě spojení se zařízením Garmin Oregon 450 tato extenze umí přečíst data 

(obr. 19), ale neumožňuje následnou editaci, resp. zobrazuje chybu, která je však zcela 

obecná (obr. 20). Bohužel jsem neměl možnost otestovat tuto extenzi s jiným GPS 

přijímačem.  

K přenosu informací mezi GPS a gvSIG 1.1.2 byla nejprve použita aplikace Spanner 

od firmy Garmin a přístroj byl v režimu přenosu Spanner. Kvůli eliminaci vlivu programu 

byl nainstalován další software pro vysílání dat do virtuálního portu, a to aplikace Franson 

GpsGate 2.6, která na virtuální port vysílá data z GPS přijímače, který je připojen v režimu 

Spanner. I zde nastala stejná situace. Extenze sice přijímá data z GPS, ale v kroku vytvoření 

bodu podle GPS souřadnic vyhodí GPS chybu a editace není možná. Samotná editace vrstev 

přes WFS ale funguje bez problémů. Chyba je tedy v GPS extenzi.   
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Obr. 19. Ukázka příjmu GPS signálu v aplikaci gvSIG Desktop 1.1.2 s extenzi pro GPS 

 

 

Obr. 20. Ukázka chyby, při pokusu o editaci pomocí GPS extenze pro GPS v aplikaci gvSIG 1.1.2 
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7. Závěr 

Platforma gvSIG má velký potenciál. Projevují se u ní kladné i záporné stránky 

opensource softwaru. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, hlavní výhodou 

je  cena, protože tyto aplikace jsou pro běžné uživatele zcela zdarma a při komerčním využití 

je cena zlomková oproti proprietárnímu softwaru.  

Další výhodou je celkem široká základna uživatelů. Většina těchto uživatelů stejně 

jako tvůrců je ze Španělska, nebo španělsky mluvících zemí.  

Bohužel však musím konstatovat, že nevýhody převažují. Největším problémem je, 

že vývojáři mají k testování aplikace pouze omezené zdroje a techniku. Proto nastává 

problém s kompletní funkčností. Přestože je aplikace vytvořena pro daný operační systém, 

není vždy zcela jisté, že bude fungovat bez problémů. Toto byl i můj případ, kdy bez 

dodržení specifického postupu [36] instalace nebylo možné aplikaci nainstalovat.   

Pokud tato situace nastane u proprietárního softwaru, lze vzniklý problém 

konzultovat s podporou. Toto samozřejmě u gvSIGu není možné v takové míře a nikdo to 

ani neočekává. Uživatel je poté odkázán strávit hodiny na internetu hledáním rad, které 

nejsou vždy zcela relevantní a to i v případě, že ikdyž uživatelům některé návody fungují, 

není zárukou, že toto bude fungovat pro každé zařízení.  

Během práce s touto platformou jsem se setkal z řadou problémů menšího rázu, jako 

byla struktura dotazu na WMS, popř. WFS službu, i s problémy za daných možností 

neřešitelnými jako nefunkčnost GPS extenze nebo protichůdné informace o odpojené GPS 

při terénním měření.  

Jak jsem již zmiňoval, gvSIG má relativně širokou základnu uživatelů, ve většině 

případů se však jedná o amatéry s omezenými potřebami.  

Já mohu za sebe pouze konstatovat, že v ideálním případě s použitím ověřených 

zařízení by tato platforma mohla konkurovat některým proprietárním softwarům 

a aplikacím. Mně se vzhledem k omezeným možnostem přístrojové techniky a hlavně 

nefunkčnosti aplikací nepodařilo dosáhnout očekávaných výsledků.   

Proto si myslím, že za dané situace není zcela vhodné zařadit tuto platformu do výuky 

předmětu mobilní geoinformační technologie.  
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Ostatní aplikace, stejně jako hardware, které jsem ve své práci použil, fungovaly bez 

problémů, což dokazuje i skutečnost, že bylo úspěšně provedeno mapování za použití 

proprietárního softwaru ArcPad bez větších problémů.  
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10. Seznam příloh 

Příloha 1 – Postup instalace, nastavení klientů s příprava mapování je umístěna na 

přiloženém CD nosiči.  

 

 

 



 
 

   

 

 


