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ůntonín Orlík: Prediktivní analytické postupy pro výb ry a p edzpracování geodat 

 

ůNOTůCE 

P i vývoji geoaplikací je nutné ešit adu potenciálních problém , spojenou se           

vstupem geodat od uživatel , která mohou být velmi r znorodá nejen obsahov , ale v             

globálním m ítku zejména strukturou Ěformátemě, sou adnicovým systémem, kódováním        

znak a množstvím informací o datech samotných Ěmetadatě. ůbsence t chto informací           

často vede ke znehodnocení dat nebo k jejich nepoužitelnosti. Cílem práce je, s využitím              

statistických informací z již zpracovaných korektních geodat a jejich analýzy, obsahujících           

záznamy o parametrech geodat, geolokaci uživatel a jejich požadavk , vybrat          

nejpravd podobn jší variantu chyb jícího parametru vstupních geodat, predikovat       

následující požadavky uživatele a usnadnit tak uživateli v dané geoaplikaci práci s geodaty. 

Klíčová slova 

geodata, komunitní data, sou adnicové systémy, strojové učení, neuronové sít  
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ůNNOTůTION 

When developing geoapplications, it is necessary to solve a number of potential            

problems associated with the users input geospatial data, which can be very diverse not              

only in terms of content, but on a global scale, in particular by the format, the coordinate                 

system, the character encoding and the amount of information about the data itself             

Ěmetadataě. The absence of such information often leads to data being damaged or             

inapplicabled. The aim of the thesis is to use the statistical information from already              

prepared correct geospatial data and its analysis containing records of geodata parameters,            

geolocation of users and their requirements, to select the most probable variant of the              

missing input geospatial data parameter, to predict the following user requirements and            

thus to facilitate the user management of geospatial data in the given geoapplication. 

Keywords 

geospatial data, croudsourcing, spatial reference systems, machine learning, neural         

networks 
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MOTIVůCE 

D vody, které m vedly k provedení výzkumu z oblasti p edzpracování geodat,           

sahají do roku 2010, kdy jsem publikoval p vodn jednoduchou webovou aplikaci pro            

konverzi a transformaci geodat do jiných souborových formát uložení dat a jiných            

sou adnicových systém . ůplikaci rychle p ibýval počet návšt v a začaly se objevovat           

r zné problémy ze strany uživatel - p edevším v souvislosti s rozpoznáním           

sou adnicového systému vstupních dat, ale i s volbou r zných parametr p i konverzi. Na             

ešení t chto problém jsem nenacházel uspokojivá ešení - proto jsem se začal touto             

problematikou zabývat v rámci této disertační práce - s cílem minimalizovat požadavky na             

znalosti uživatel . 

P i ešení práce jsem se opíral p edevším o zkušenosti a zp tné vazby mnoha             

uživatel zmiňovaného konvertoru. Za pomoc p i definici obsahu disertační práce,          

pravidelné konzultace, odborné diskuse a vedení práce d kuji p edevším mému školiteli -            

doc. Ing. Petru Rapantovi, CSc., ale také doc. Ing. Ji ímu Horákovi, Dr. D kuji také svému               

zam stnavateli - společnosti GISůT s.r.o, který mi poskytl voln jší pracovní režim a            

umožnil mi tak v novat se tématu disertační práce a aktivitám s ní spojeným. Nejv tší díky               

však pat í mé žen Lucii, která m v mé práci podporovala i v dob formování rodiny -                 

tedy v dob , kdy by sama pot ebovala mou nejv tší pomoc. 
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VÝKLůDOVÝ SLOVNÍK 

Cloud computing - je na internetu založený model vývoje a používání počítačových            

technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či program          

servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou p istupovat            

vzdálen , kup . pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty. Za          

p edpokladu, že služba je placená, uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho             

užití. [21] 

Geoaplikace - programový prost edek Ěsoftwareě pro práci s prostorovými daty Ěgeodatyě 

Geolokace uživatele - fyzická geografická poloha uživatelova počítače nebo za ízení [34] 

Sou adnicový systém - množina matematických pravidel pro specifikování zp sobu, 

jakým jsou sou adnice p i azovány k bod m [ČSN/ISO 1ř111:2004] 

Sou adnicový systém zobrazení - dvojrozm rný sou adnicový systém vzešlý z 

kartografického zobrazení [ČSN/ISO 1ř111:2004] 

Sou adnicový referenční systém - sou adnicový systém, který je vztažen k reálnému 

sv tu datumem [ČSN/ISO 1ř111:2004] 

Prostorový referenční systém - systém pro identifikování místa v reálném sv t  

[ČSN/ISO 1ř111:2004]; systém umožňující vyjad ování polohy geoprvk  v prostoru 

[UVIS] 
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1. ÚVOD 

Tempo digitalizace se zrychluje a p irozen p ibývá i množství digitálních          

geografických dat Ěať už vektorových či rastrovýchě, která jsou čím dál dostupn jší - vedle              

specialist v oblasti GIS p edevším široké ve ejnosti. M žeme sledovat rapidní nár st           

aplikací, využívajících prostorová data. Geodata však mají svá specifika a pro laika je             

často obtížné se v problematice orientovat a geodata použít zp sobem, který povede k jeho              

spokojenosti. Geodata mohou být velmi r znorodá nejen obsahov , ale Ězejména v           

globálním m ítkuě i strukturou Ěformátemě, sou adnicovým systémem, kódováním znak         

a množstvím informací o datech samotných Ěmetadatě. ůbsence t chto informací často           

vede ke znehodnocení dat nebo k jejich nepoužitelnosti. Ne každý souborový formát            

geodat umožňuje tyto informace uchovávat, p ípadn  ne každý autor tyto informace uvádí. 

Uživatelé pot ebují z r zných d vod se získanými daty pracovat, vizualizovat je           

nebo vyhodnocovat, k čemuž používají r zné programové prost edky a nástroje pro úpravu            

nebo zpracování t chto dat. R zné programové prost edky ale disponují rozdílnou          

podporou vstupních či výstupních formát , jejich variant a n které z nich vyžadují            

nastavení specifických parametr . V závislosti na účelu použití geodat, jejich formátu a            

programovém prost edku, do kterého data vstupují, je uživatel v p ípad neúplných           

metadat často postaven p ed problém, na který nezná odpov ď. Mezi v bec nejčast jší            

problémy v souvislosti s prací s geodaty je určení správného sou adnicové systému - to je               

patrné nap . z nejčetn jších témat nejv tší celosv tové komunitní sít pro ešení problém            

v oblasti GIS - GIS Stack Exchange [3Ř], ale p edevším také z vlastní zkušenosti p i               

provozování celosv tov nejnavšt vovan jší webové aplikace určené pro konverzi geodat         

do jiných souborových formát a transformaci do jiných sou adnicových systém -           

MyGeodata Converter [1Ř]. Práv na základ t chto zkušeností vzniklo toto téma           

disertační práce, která se zabývá nejen již zmiňovaným problémem správného určení           

sou adnicového systému geodat, u nichž tato informace není známá, ale také dalšími            

aspekty souvisejícími s prací s geodaty - jako je rozpoznání znakové sady použité p i              

kódování textových hodnot v atributové složce vektorových geodat, volba vhodných          
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parametr pro výstupní formát dat, volba samotného formátu, či volba vhodného           

sou adnicového systému pro výstupní data. Dá se p itom p edpokládat, že mnohé z            

uvád ných parametr  závisí na geolokaci uživatele nebo jeho dat. 

Výsledky této práce budou primárn implementovány do zmiňované webové         

aplikace MyGeodata Converter pro konverzi a transformaci geodat, ale samotný koncept           

ešení uvád ných problém bude natolik obecný, že jej bude možné implementovat do            

jakékoliv jiné aplikace, kde se uživatelé s t mito problémy setkávají. Výsledky této práce             

tedy mohou využít p edevším vývojá i geoaplikací, které disponují možností importu nebo           

exportu geodat. 
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2. ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

Geoinformatika - podobn jako i jiné v dní obory, má v prost edí internetu celou             

adu webových stránek a diskusních fór, zabývajících se výskytem a ešením r zných            

problém uživatel . Mezi nejnavšt vovan jší diskusní fórum typu “otázek a odpov dí” z           

oblasti geoinformatiky pat í bezesporu GIS Stack Exchange [3Ř]. Uživatelé zde mohou           

ve ejn publikovat dotazy, ostatní uživatelé na n mohou odpovídat a získávat i hodnocení             

jejich odpov dí od dalších uživatel - mimo jiné zvýšením známky. I tazatel m že od              

ostatních uživatel získávat hodnocení samotného položeného dotazu zvýšením známky -          

díky tomu lze i odvodit míru výskytu či závažnost daného problému. 

2.1. Problém chyb jících nebo neúplných metadat 

2.1.1. Neznámý sou adnicový systém geodat 

Mezi v bec nejčetn jší dotazy s nejvyšší známkou pat í dotazy spojené s           

problematikou určení neznámého sou adnicového systému geodat a dotazy obecn v          

souvislosti s nastavováním sou adnicových systém : 

● Identifying Coordinate System of Shapefile when Unknown  Ě31 tis. zobrazeníě 1

● Layers with same coordinate system should align/overlap but do not? Ě57 tis.            2

zobrazeníě 

● What's the difference between a projection and a datum? ĚŘ1 tis. zobrazeníě 

● What is the difference between WGS84 and EPSG4326? Ě70 tis. zobrazeníě 

P edevším v p ípad určení neznámého sou adnicového systému neexistuje jednoznačná a          

uspokojující odpov ď. D vod , kv li kterým uživatel Ěrespektive programový prost edek,         

který uživatel používáě nem že identifikovat sou adnicový referenční systém ĚSRSě, je          

více: 

1 http://gis.stackexchange.com/questions/7Ř3ř/identifying-coordinate-system-of-shapefile-when-unknown  

2 http://gis.stackexchange.com/questions/20572/layers-with-same-coordinate-system-should-align-overlap-bu
t-do-not  
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● zvolený formát dat neumožňuje uchování informace o použitém SRS a uživateli           

nejsou poskytnuta doplňující metadata Ěnap . formáty CSV, DGN, DXFě, 

● informace o použitém SRS nebyla tv rcem dat uložena, 

● uložená informace o použitém SRS je chybná, 

● doplňkový soubor, nesoucí informaci o použitém SRS, chybí Ěnap . soubor PRJ u            

formátu ESRI Shapefileě 

Pokud uživatel není u svých dat schopen správn identifikovat SRS, nem že           

nap íklad: 

● zobrazit data v mapové aplikaci spolu s jinými daty, která mají odlišný SRS, 

● provád t konverze do n kterých jiných datových formát , které striktn         

používají SRS WGS Ř4 a pro uložení do tohoto formátu tedy pot ebují            

vstupní data transformovat z p vodního SRS do WGS Ř4 Ěmezi tyto           

formáty pat í nap . KML nebo GMLě, 

● transformovat data do jiných SRS, které nap . umožňují vyšší p esnost p i           

m ení ploch, délek či úhl . 

Tento problém se vyskytuje u v tšiny programových prost edk , kde mohou vstupovat           

geodata - avšak logicky se nejedná o problém daného programového prost edku, ale            

kvality dat jako takových Ěrespektive úplnosti metadatě. S tímto problémem se potýkají v             

hojné mí e také nap . uživatelé ESRI ůrcGIS, pro které byl technickou podporou problém             

popsán a byly p ipraveny návody na ešení problému [4ř, 50]. ešení zde ve zkratce              

spočívá v t chto krocích: 

1. Na základ rozsahu sou adnic geodat určit, zda se jedná o sou adnicový systém se             

sférickou Ězem pisnouě soustavou sou adnic Ěv rozsahu -1Ř0 až 1Ř0 v ose X a -ř0              

až ř0 v ose Yě či kartézskou soustavou sou adnic Ěp esahující uvedený rozsahě. 

2. Na základ znalosti informace o p ibližné geolokaci dat Ěnap . na úroveň státuě            

vyloučit sou adnicové systémy, které nejsou určené pro danou oblast. 

3. Zkoušet p i adit daným geodat m postupn jednotlivé sou adnicové systémy a         

vizuáln v mapovém okn kontrolovat, který z nich se správn p ekryje s jinou             
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geodatovou vrstvou, u níž je sou adnicový systém znám a správn nastaven -            

p ičemž je povolena tzv. “on-the-fly” projekce mapových vrstev Ětransformace za          

b huě. 

4. Pokud dojde ke korektnímu p ekrytí mapové vrstvy uživatele s jinou vrstvou, pak            

lze p edpokládat, že byl sou adnicový systém geodat p id len správn . 

Tento postup se však jeví jako značn nespolehlivý, zdlouhavý a pro laika bez znalosti              

místních sou adnicových systém prakticky neproveditelný, neboť jen v EPSG databázi          

[32] existuje více než 6 000 definic sou adnicových systém . Tato tzv. “brute force”             

metoda Ěmetoda hrubé sílyě je také nejčast ji doporučována na již d íve uvedených            

diskusních fórech. Pro mnohé uživatele však tímto jejich práce s geodaty skončila bez             

úsp chu již na samém počátku - tedy importu. 

Problém s určením neznámého SRS geodat je tím čast jší, čím obecn jší úlohy            

použitý programový prost edek eší, čím v tší množství vstupních formát podporuje a           

čím je programovým prost edkem akceptovatelná geografická oblast zájmu rozsáhlejší. 

2.1.2. Kódování znak  atributové složky geodat 

V p ípad programových prost edk Ěresp. geoaplikacíě, které jsou používané         

celosv tov , se uživatelé také často setkávají s problémem, kdy atributová složka jejich            

vstupních geodat není v aplikaci či ve zpracovaném výsledku, správn čitelná - pokud             

obsahují znaky mimo rozsah ůSCII. Jedná se zejména o latinku, ecké písmo, cyrilici             

Ěazbukuě, arabštinu, hebrejštinu, či znaky latinky s diakritickými znaménky používanými v           

r zných jazycích. Nez ídka se v r zných aplikacích i stává, že dojde ke kritické             

programové chyb práv kv li chybnému rozpoznání kódování znakové sady p i          

zpracování atributové složky geodat - n které programové knihovny či algoritmy totiž           

striktn vyžadují konverzi text atributové složky do určité znakové sady - nejčast ji            

UTF-Ř nebo Unicode - a práv p i této konverzi m že p i chybném rozpoznání vstupní              

znakové sady docházet ke kritickým chybám. 
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Mezi hlavní p íčiny, proč nem že být kódování znak mimo rozsah ůSCII            

rozpoznáno, pat í p edevším tyto situace: 

● zvolený formát dat neumožňuje uchování informace o použitém kódování         

diakritiky a uživateli nejsou poskytnuta doplňující metadata Ěnap . formáty         

CSV, GeoJSON, částečn  ESRI Shapefile ě, 3

● zvolené kódování znak neodpovídá uvedenému kódování Ěnap . je        

uvedeno kódování UTF-Ř, ale je použito kódování Windows-1250 - častý          

problém nap . u formát  KML, GMLě. 

I tato problematika určení neznámého kódování znak v geodatech se objevuje v            

r zných diskusních fórech - nap . na GIS Stack Exchange: “Which character encoding is             

used by the DBF file in shapefiles?” Ě34 tis. zobrazeníě. ůni zde však neexistuje              4

jednoznačná odpov ď a často je nutné p istoupit k metod “hrubé síly” - tedy k testování               

p id lení všech pravd podobných kódování a následné vizuální kontroly správnosti         

dekódování znak . Existují sice nástroje pro detekci kódování - nap . Uchardet [5ř], ale             

ani ty nezaručí, že bude kódování rozpoznáno správn - pouze to, že bude nalezena              

znaková sada, ve které se všechny znaky daného souboru dekódují do čitelné podoby - což               

nezaručuje, že bude et zec dekódován správn Ěnap . slovo “loď” je dekódováno jako            

“loâ”ě. Tyto problémy se op t vyskytují prakticky ve všech geoaplikacích - n které z nich              

navíc neumožňují uživateli volbu znakové sady zm nit. Jedná se tedy op t o problém,             

který m že uživateli zp sobit mnoho nep íjemností nebo mu i dokonce znemožní data            

použít. 

2.2. Zkoumané geoaplikace 
Problematika neznámého sou adnicového systému či kódovaní znakové sady        

geodat se vyskytují jak v desktopových geoaplikacích, tak i a webových geoaplikacích.            

3 U formátu ESRI Shapefile je možné do DBF souboru, který obsahuje atributovou složku geodat, uchovat                
informaci jen o n kterých typech kódování [3ř] - proto se zde doporučuje uvád t název kódování v textové                 
podob  v souboru .CPG, který je zohledn n prioritn  - často však u datové sady chybí 

4 
http://gis.stackexchange.com/questions/352ř/which-character-encoding-is-used-by-the-dbf-file-in-shapefiles  
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Vzhledem k omezeným dostupnosti proprietárních desktopových aplikací a vzhledem k          

trendu poslední doby využívat tzv. cloudových ešení typu Software as a Service ĚSaaSě -              

neboli software jako služba, byla zam ena pozornost p edevším na nejpoužívan jší SaaS           

geoaplikace, které umožňují pomocí grafického uživatelského prost edí Ětedy v prost edí          

webového prohlížečeě využívat nebo jakkoliv zpracovávat geodata uživatele. P edm tem         

zájmu tedy nejsou programové knihovny pro tvorbu webových geoaplikací, ani služby           

založené na r zných protokolech a standardech, ale hotové webové geoaplikace. P itom lze            

rozlišit n kolik účel  použití [20]: 

● geoaplikace určené pro vizualizaci prostorových dat, 

● geoaplikace určené pro konverzi dat, 

● geoaplikace určené pro prostorové zpracování dat, 

● libovolná kombinace výše uvedených kategorií. 

Výskytem d íve uvád ných problém jsou však dotčeny geoaplikace ze všech uvedených           

kategorií. Mezi nejznám jší a nejpoužívan jší SaaS geoaplikace, které byly p edm tem          

zájmu, pat í: 

● ůrcGIS Online Ěhttps://www.arcgis.com/home/ě 

● MangoMap Ěhttps://mangomap.com/ě 

● GIS Cloud Ěhttp://www.giscloud.com/ě 

● MapBox Ěhttps://www.mapbox.com/ě 

● CartoDB Ěhttp://cartodb.com/ě  

● GeoCommons Ěhttp://geocommons.com/ě  

● MyGeodata Cloud Ěhttp://mygeodata.cloud/ě 

● GeoJSON.io Ěhttp://geojson.io/ě  

● OGRE ogr2ogr web client Ěhttp://ogre.adc4gis.com/ě  

● Kml2Shp Online Ěhttp://www.zonums.com/online/kml2shp.phpě  

● MapsData Converters Ěhttp://www.mapsdata.co.uk/online-file-converter/ě  

● GIS Convert Ěhttps://www.gisconvert.com/ě 
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Mezi společné vlastnosti pat í import r zných souborových formát prostorových dat,          

export do jiných formát a v n kterých p ípadech i transformace do jiných sou adnicových             

systém . P ehled vlastností zkoumaných webových geoaplikací je uveden v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Přehled testovaných webových geoaplikací a jejich vlastností  

Aplikace / Vlastnosti Import 
dat 

Export 
dat 

Zobrazení v 
mapě 

Analytické 
nástroje 

Konverze 
formátů 

Transforma
ce s. s. 

Detekce 
kódování 

ArcGIS Online ANO NE ANO ANO NE NE NE 

MangoMap ANO ANO ANO ANO ANO NE NE 

GIS Cloud ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO* 

MapBox ANO ANO ANO NE ANO* NE NE 

CartoDB ANO ANO ANO ANO ANO NE NE 

GeoCommons ANO - ANO ANO ANO - - 

GeoJSON.io ANO ANO ANO NE ANO NE - 

MyGeoData Cloud ANO ANO ANO* NE ANO ANO ANO 

OGRE ogr2ogr ANO ANO NE NE ANO* ANO ANO 

Kml2Shp Online ANO ANO NE ANO ANO ANO - 

MapsData 
Converters 

ANO ANO NE NE ANO NE - 

GIS Convert ANO ANO NE NE ANO NE - 

* Pouze v omezené mí e 

V následujících odstavcích je uveden stručný popis vybraných geoaplikací a popis           

zjišt ných problém  v souvislosti se zkoumaným tématem: 

ůrcGIS Online - poskytuje nejr zn jší služby GIS v prost edí internetu, ať už se             

jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo tvorbu           

interaktivních map a aplikací. Svým charakterem spadá do aplikací určených pro           

vizualizaci prostorových dat a jejich zpracování. 

P i testování aplikace bylo patrné, že geolokace uživatele je zohledn na p i           

zobrazení výchozího mapového podkladu, který byl nastaven na rozsah České republiky.           
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Import dat je možný ve formátech SHP, CSV, TXT a GPX. Pokud SHP data neobsahují               

soubor s definicí kartografického zobrazeníĚ.prjě, pak se p edpokládá, že jsou data v            

systému WGS Ř4 a není zde možnost p id lení jiného sou adnicové systému ke vstupním             

dat m. P i použití vstupních dat ve formátu ESRI Shapefile, včetn souboru s definicí             

sou adnicového systému S-JTSK dle specifikace EPSG, byla data místo v ČR zobrazena            

na severu Ruska - tedy chybn . Pokud není u dat uveden soubor s definicí kódování znak ,                

p edpokládá se, že jsou kódována v UTF-Ř. I p es to, že byl tento CPG soubor součástí a                 

bylo správn  definováno kódování, diakritika byla v map  zobrazena chybn . 

MangoMap - svým charakterem spadá do aplikací určených pro vizualizaci          

prostorových dat a jejich zpracování. P i importu dat nebyl sou adnicový systém S-JTSK            

rozpoznán a ve výb ru sou adnicových systém byl pro S-JTSK dostupný jen           

sou adnicový systém s EPSG kódem 2065 ĚFerroě - tedy nepoužitelný. Kódování znak            

nebylo žádným zp sobem rozpoznáno a jsou akceptovány buď jen znaky v ůSCII nebo             

UTF-Ř kódování - v opačném p ípad jsou znaky znehodnoceny. Import dat je umožn n ve              

formátech SHP, KML, FGDB, TIFF, CSV, GeoJSON, MapInfo a WMS, export ve            

formátech CSV, SHP a KML. Volba výstupního sou adnicového systému není možná.           

Vstupní data ve formátu GeoJSON v této aplikaci p edpokládají použití sou adnicového           

systému WGS Ř4. 

GIS Cloud - rovn ž se jedná o aplikaci určenou pro vizualizaci a zpracování             

prostorových dat. Umožňuje import dat ve formátech či standardech WFS, WMS, WMTS            

a PostGIS, export pak ve formátech SHP, MapInfo, KML, DXF a CSV. P i zobrazení              

popisk v map umožňuje definovat kódování znak - to je nutné vepsat Ěbez možnosti              

výb ruě. Se vstupními daty ve formátu ESRI Shapefile a sou adnicovým systémem           

S-JTSK aplikace problém nem la a bylo správn rozpoznáno i kódování znak Ěs využitím             

.cpg souboruě. P i exportu dat je možné zvolit i transformaci do jiného sou adnicové             

systému - zde si musí uživatel vybrat jeden z 432ř sou adnicových systém Ěnijak             

neset íd ných dle geolokace uživatele nebo rozsahu datě. 
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MapBox - tato aplikace je určena pro vytvá ení mapových výstup a jejich sdílení.             

Umožňuje import dat ve formátech GeoJSON, KML, CSV a GPX, export do formát             

GeoJSON a KML. Striktn vyžaduje kódování znak v UTF-Ř. Transformace do jiných            

sou adnicových systém  p i exportu není možná ĚGeoJSONě. 

CartoDB - umožňuje tvorbu mapových kompozic a jejich sdílení. P i importu           

podporuje formáty CSV, XLS, SHP, KML, GPX, GeoJSON a OSM, p i exportu pak CSV,              

SHP, KML, SVG a GeoJSON. Transformace do jiných sou adnicových systém není           

možná. P i importu dat ESRI Shapefile nebylo rozpoznáno kódování znak v atributech            

ani s použitím .cpg souboru - je tedy vyžadováno buď kódování ůSCII nebo UTF-Ř. 

GeoCommons - krom tvorby map tato aplikace nabízí i adu analytických           

nástroj - p i testování se import dat ale z neznámého d vodu nezda il. ůplikace umožňuje              

import dat ve formátech CSV, SHP, KML, GeoRSS, WMS a pomocí definice            

databázového spojení ĚPostGIS, ...ě. 

MyGeoData Cloud - aplikace je primárn určena pro konverzi a transformaci           

vektorových a rastrových datových formát používaných v GIS. Podporuje p ibližn 120           

vektorových a rastrových formát dat. Krom formátových konverzí lze definovat i           

transformaci sou adnicových systém - je zde podporováno kolem 4000 sou adnicových          

systém a je umožn no definovat i vlastní transformační parametry. ůplikace využívá           

r zné metody rozpoznávání sou adnicových systém i kódování znak . P i transformaci do           

jiných sou adnicových systém zohledňuje geografický rozsah dat a t ídí nabídku dle           

nejpoužívan jších sou adnicových systém . Konvertor umožňuje p evád ná data i zobrazit         

v map . 

2.2.1. Shrnutí výzkumu geoaplikací 

N které z výše uvád ných problém geoaplikací zp sobují, že uživatel není          

schopen svá data do aplikace naimportovat v bec, data jsou znehodnocena nebo je            

výsledek chybný. Pro aplikaci m žou mít tyto skutečnosti fatální d sledky - v podob             

odrazení uživatele od jejího dalšího používání. I p es to, že mnohé z t chto aplikací jsou               
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založené na komerčním modelu využívání a jsou pro jejich tv rce mnohdy nemalým            

zdrojem p íjm , nepoda ilo se v rámci bádání nalézt žádnou ucelenou studii z oblasti GIS,              

která by se touto problematikou zabývala. I z tohoto d vodu se tato problematika stala              

p edm tem této disertační práce. 

2.3. Vztah geolokace a volby parametr  geodat 
B hem zkoumání geoaplikací, které umožňují export dat do jiných datových          

formát či transformaci do jiného sou adnicového systému, byly zjišt ny další problémy,           

které mohou mít za následek znehodnocení dat:  

● V p ípad volby výstupního formátu dat dochází u n kterých formát ke           

znehodnocení názv atribut Ějejich zkrácení - nap , u formátu ESRI Shapefileě, či            

k úplné ztrát  popisné složky geodat Ěnap . u formátu DXFě.  

● V p ípad výb ru výstupního sou adnicového systému zkoumané geoaplikace        

umožňují zvolit prakticky libovolný sou adnicový systém - to však má za následek,            

že geografická oblast geodat uživatele nespadá do geografické oblasti použití, pro           

kterou je určen vybraný sou adnicový systém. V tom p ípad m že dojít ke kritické             

chyb aplikace nebo minimáln k v tší polohové chyb výstupních geodat,          

p ípadn  k výskytu r zných artefakt  v prostorové složce dat. 

2.3.1. Studie na základ  geoaplikace MyGeodata Converter 

Zevrubná studie skladby vstupních a výstupních formát , sou adnicových systém ,         

a dalších preferencí a chování uživatel Ětéž v souvislosti s geolokací uživatel ě, byla             

provedena nad provozními daty z geoaplikace MyGeodata Converter. Studie byla          

provedena na základ dat získaných v období od íjna 2011 do listopadu 2013. Za tuto               

dobu tuto aplikaci vyhledalo a zobrazilo p es Ř0 000 unikátních návšt vník z 20ř stát              

sv ta, z toho minimáln 25 000 návšt vník tuto aplikaci aktivn použilo a tito uživatelé              

provedli celkem 173 000 konverzí a transformací soubor geodat - z toho 161 000              

vektorových a 12 000 rastrových. Za tu dobu bylo p evedeno ř07 GB dat - z toho 673 GB                  

vektorových dat a 234 GB rastrových dat. Za zkoumané 2 roky konvertor nabízel stále              

stejnou funkcionalitu a stejné množství typ vstupních a výstupních datových formát . U            
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vektorových dat 22 vstupních a Ř výstupních formát , u rastrových dat pak Ř5 vstupních a               

41 výstupních formát . Statistiky byly zpracovány do databázové podoby, kdy byly vždy            

p i každé konverzi nebo transformaci zaznamenány pro každého uživatele informace o           

formátu dat vstupních soubor , požadovaném výstupním formátu, sou adnicovém systému         

vstupních soubor , požadovaném výstupním sou adnicovém systému, velikosti vstupních        

dat, datum, čas, webový prohlížeč, jeho verze a IP adresa uživatele. Díky IP adrese bylo               

možné chování uživatel s určitou p esností adresovat do jednotlivých stát sv ta a údaje k              

nim agregovat. S ohledem na objektivnost analýz nebyl zvolen jako klíčový výstupní            

parametr počet konverzí, ale práv počet uživatel , kte í konverze provád li. V opačném            

p ípad by výsledky mohly být zkresleny minoritními uživateli, kte í konvertují velké           

množství soubor , obzvlášt  v t ch státech sv ta, kde je uživatel  mén . [1] 

Studie, krom statistického srovnání v používání a trendech r zných vektorových a           

rastrových formát a sou adnicových systém Ěviz Obr. 1 až Obr. 3ě, dokazuje, že jejich              

využití je v rámci r zných zemí sv ta r zné. 

 

Obr. 1 - Vlevo: počet uživatelů, kteří konvertovali z daného formátu; Vpravo: počet uživatelů, kteří 

konvertovali do daného formátu 

Z obrázku č. 1 vlevo je z ejmé, že nejvíce uživatel se dostávalo do kontaktu s daty ve                 

formátu ESRI Shapefile a stejný formát nejčast ji uživatelé volili i jako sv j prioritní             

formát Ěvýstupníě - jak ukazuje obrázek č. 1 vpravo Ěv t chto dvou grafech jsou zahrnuty i                
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takové konverze, kdy nutn nedošlo ke zm n formátu, ale jen k transformaci            

sou adnicového systémuě. Není p ekvapující, že jej následuje formát KML. Trochu          

p ekvapující je ale volba formátu GeoJSON jako výstupního, který se z uvedených osmi             

výstupních formát ukazuje jako t etí nejžádan jší. Tento formát se jeví jako velice            

perspektivní i v obrázku č. 2, který zobrazuje trend vývoje volby výstupního formátu, kdy              

jeho oblíbenost stoupla za uplynulé 2 roky tém o 10%. Naopak formát MapInfo na své               

oblib ztratil kolem 5% a nepatrn ztratil i formát KML. Dále se pak zdá, že roste poptávka                 

po formátu CSV, díky kterému je možné atributová data snadno importovat do            

tabulkových procesor  Ějako nap . MS Excellě. 

 

Obr. 2 - Trend výstupních vektorových formátů - podíl uživatelů, kteří si zvolili daný formát jako 

výstupní 

Obrázek č. 3 pak zachycuje pouze uživatele, kte í požadovali formátovou konverzi           

Ěbez ohledu na požadavek transformace do jiného sou adnicového systémuě. Op t je           

p ekvapující, kolik uživatel pot ebuje pracovat s daty ve formátu GeoJSON. Za           

povšimnutí stojí rozdíl mezi počtem uživatel , kte í do formátu GeoJSON konvertují svá            

data z formátu ESRI Shapefile a z formátu KML. 
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Obr. 3 - Počet uživatelů, kteří provedli danou formátovou konverzi 

Prostorovou distribuci využívání jednotlivých vektorových formát Ěvolba formátu        

jako výstupníě v rámci jednotlivých stát sv ta zobrazuje pro Evropu kartodiagram na            

obrázku č. 4. Krom Bulharska, kde je enormní zájem uživatel o formát GPX, a Ukrajiny,               

kde je vyšší procento formátu MapInfo, jsou pot eby uživatel v Evrop vesm s podobné.             

Obecn lze íci, že uživatelé ze zemí Evropské unie mají vyšší pot ebu konverze nebo              

transformace geodat, než obyvatelé ostatních zemí Ěobjektivní hodnocení by p inesl          

p epočet dle počtu obyvatelě. 
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Obr. 4 - Požadované výstupní formáty vektorových dat dle počtu jejich uživatelů - Evropa 

Na americkém kontinentu Ěobrázek č. 5ě lze ve St ední a Jižní ůmerice pozorovat             

mnohem v tší podíl formátu MapInfo - zejména v Hondurasu, ale též v Brazílii. V bec              

nejvíce uživatel pochází ze Spojených stát - vzhledem k počtu obyvatel to ale není až tak                

mnoho. Dle p epočtu na počet obyvatel vede Estonsko, Česká republika, ůustrálie a Nový             

Zéland, kdežto Spojené státy jsou až na 27. pozici. 
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Obr. 5 - Požadované výstupní formáty vektorových dat dle počtu jejich uživatelů - Amerika 

Také použití sou adnicových systém je odlišné prakticky zem od zem , což je            

dáno existencí národních sou adnicových systém . V rámci studie celkem 47% uživatel           

požadovalo svá data transformovat do jiného sou adnicového systému, což je velice           

významný podíl. Mezi nejčast ji konvertorem využívané sou adnicové systémy pat í WGS          

Ř4 ĚEPSG:4326ě a Spherical Mercator Ěř00ř13, nyní EPSG:3Ř57ě. Nejčast ji pak          

docházelo ke vzájemným transformacím mezi t mito dv ma sou adnicovými systémy.         

Uživatelé často p evád li data i do r zných UTM zón systému WGS Ř4. V tém mizivém               

podílu pak uživatelé transformovali z nebo do svého národního sou adnicového systému a            

n kterého z výše uvedených systém . Obrázek č. 6 zobrazuje n kolik nejčast jších           
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sou adnicových systém , do nichž uživatelé, provedli transformaci z jiného         

sou adnicového systému - t ch bylo 47%. 

 

Obr. 6 - Počet uživatelů, kteří provedli transformaci do uvedeného souřadnicového systému 

Tato studie sice uvádí r zné pot eby uživatel pouze v rámci jedné z uvedených             

webových geoaplikací - dá se ale na základ této studie očekávat, že podobnou r znorodost              

pot eb uživatel v závislosti na regionu lze prokázat i v jiných aplikacích, které pracují s               

geografickými daty uživatel . V jiných typech aplikací mohou existovat i další pot eby            

uživatel  s vazbou na geolokaci uživatele - nap íklad p i r zných formách zpracování dat.  

V uvedených analýzách však, kv li omezené podpo e datových formát použitého          

konvertoru, nefigurují všechny formáty, které by mohly s po adím částečn zamíchat -            

nap íklad ESRI FileGDB, ESRI Personal Geodatabase, Geomedia .mdb, p ímé spojení na           

databázové formáty jako je PostGIS a jiné. 

V analýzách m že být též i jistá míra nevyváženosti co do zastoupení uživatel za              

jednotlivé státy sv ta, která m že být dána mimo jiné i jazykovou bariérou, kdy je použitý               

konvertor nabízen v jazyce anglickém a českém - a práv zem s t mito mate skými jazyky               

vévodí v žeb íčku uživatel  dle státu sv ta. 
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Z uvedené studie však jednoznačn vyplývá, že geolokace uživatele má vliv jak na             

n které parametry geodat Ěvstupní sou adnicový systém a souborový formát, kódování          

diakritiky atributové složky geodatě, tak i na požadavky uživatele p i exportu dat Ěop t             

sou adnicový systém a souborový formát geodatě. 
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3. CÍLE 

P i analýze současného stavu byla potvrzena domn nka, že vstupní parametry          

geodat i pot eby uživatel v souvislosti s volbou výstupních parametr geodat, se mohou v              

r zných zemích sv ta podstatn lišit. Lze tedy p edpokládat, že s využitím statistických            

informací z již zpracovaných korektních geodat a jejich analýzy, obsahujících záznamy o            

parametrech geodat, geolokaci uživatel a jejich požadavk , je možné definovat          

nejpravd podobn jší variantu chyb jicího parametru vstupních geodat, predikovat       

následující požadavky uživatele a usnadnit tak uživateli v dané geoaplikaci práci s geodaty. 

Implementací vhodných postup , které zohlední výše uvedená fakta, lze v          

geoaplikacích minimalizovat požadavky na uživatele v souvislostí s volbou r zných          

parametr geodat, eliminovat chyby zp sobené nesprávnou volbou parametr a v          

neposlední ad   vyvíjet geoaplikace uživatelsky p ív tiv jší. 

Cílem práce tedy je, s využitím již dostupných informací, vycházejících z analýzy            

komunitních dat, obsahujících záznamy o parametrech geodat, geolokaci uživatel a jejich           

reakcí, vybrat nejpravd podobn jší variantu chyb jících metadat vstupních geodat, resp.         

predikovat následující požadavky uživatele. 

Dílčí cíle: 

1. Navrhnout koncept ešení pro stanovení vybraných chyb jících metadat pro vstupní          

geodata. 

2. Navrhnout koncept ešení pro predikci výstupního sou adnicového systému a         

formátu geodat a jeho parametr . 

3. Navržené koncepty otestovat na reprezentativním vzorku dat a validovat je. 
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4. POUŽÍVůNÉ V DECKÉ METODY 

Problematika, kterou se tato disertační práce zabývá - tedy p edevším určení           

neznámého vstupního SRS a kódování znak , volba výstupního SRS, formátu a parametr ,            

se dá v podstat shrnout do úlohy jediného typu - a to stanovit hodnotu výčtového typu                

Ěkategoriální hodnotuě na základ dostupných informací Ěnumerických i kategoriálních         

datě, na kterých m že být hledaná hodnota závislá. Kategoriální hodnotou se má na mysli v               

tomto p ípad nap . sou adnicový systém či znaková sada kódování znak . P ístup k            

ešení této úlohy m že být více. V zásad  je možné problematiku ešit dv ma p ístupy: 

1. deterministickým p ístupem - kdy je výsledek p edvídatelný na základ         

jednoznačn  definovaných pravidel, nebo 

2. stochastickým p ístupem - který se opírá o teorii pravd podobnosti a matematickou           

statistiku. 

V p ípad deterministického p ístupu je nutné znát a definovat všechny souvislosti, které            

ovlivňují výsledek. Ty jsou však v tomto p ípad velmi obtížn zjistitelné - nap . jak              

exaktn určit r zné preference uživatel dle jejich geolokace Ějako je nap . používaný            

sou adnicový systémě. Proto je vhodn jší v tomto p ípad  použít stochastický p ístup.  

Stochastické modelování má základ v teorii pravd podobnosti, která se zabývá          

hromadnými Ěopakovatelnýmiě jevy náhodné povahy. Náhodné jevy jsou výsledky         

náhodných pokus realizovaných opakovan za nem nných podmínek. Náhodný je takový          

pokus, p i kterém nastane jeden z n kolika výsledk , o kterých dop edu není známo s              

určitostí, který z nich nastane. V této terminologii m žeme výsledkem náhodného           

experimentu rozum t p íchod zákazníka v pozorovaném časovém úseku, realizaci         

objednávky, realizaci obsluhy, splacení pohledávky, prodej výrobku apod.        

Pravd podobnostní rozd lení veličin popisující náhodné jevy nebo veličiny lze odvodit na           

základ  opakovaných pozorování nebo pokus . [22, 23] 

Nap . preference volič nebo zákazník v obchod nejsou sice z hlediska           

jednajících jednotlivc nahodilé, jejich d vody se však nedají spolehliv zjišťovat. Pokud           
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se však zkoumají jako hromadné jevy, dá se pravd podobnost jednotlivých voleb či            

rozhodnutí pom rn  p esn  zjistit. [15] 

4.1. Strojové učení 
Realizací takovýchto prediktivních model se zabývá v dní disciplína zvaná         

strojové učení. Strojové učení je podoblastí um lé inteligence, zabývající se algoritmy a            

technikami, které umožňují počítačovému systému “učit se”. Strojové učení se značn           

prolíná s oblastmi statistiky a dolování znalostí a má široké uplatn ní. Lze rozlišit dva typy               

učení: učení se znalostem a učení se dovednostem. V prvním p ípad se hledají koncepty,              

obecné zákonitosti a podobn . U druhého typu jde o zdokonalení schopností na základ             

procvičování n jaké činnosti. [5, 6] 

U učících se systém je v tšinou časov odd lena fáze učení od fáze používání             

znalostí v další činnosti systému. B hem učení si systém vytvo í obecnou reprezentaci            

jednotlivých typ chování resp. t íd Ěnap . obecný popis spolehlivých a nespolehlivých           

klient bankyě. P i automatizovaném používání t chto znalostí se naučenému systému          

p edkládají nové p ípady a systém se sám rozhoduje Ěnap . klasifikuje nové klienty banky             

jako spolehlivé nebo nespolehlivéě.  

 
Obr. 7 - Princip strojového učení [36] 

Principy používané v systémech pro získávání znalostí Ěstrojové učeníě byly p evzaty z            

ady disciplín [4]: 
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● statistické metody - pro získávání znalostí se používají regresní metody,          

diskriminační analýza, shluková analýza, nebo bayesovské metody. Tyto metody         

hledají popisy koncept v podob matematických funkcí, vektor nebo         

podmín ných pravd podobností, 

● symbolické metody um lé inteligence - indukce rozhodovacích strom a pravidel          

nebo principy p ípadového usuzování ĚCase-Based Reasoning, CBRě umožňuje        

získat znalosti v podob srozumitelné pro uživatele. Symbolické metody mohou          

pomoci uživateli p i vyhledávání zajímavých vztah v datech Ědatabázíchě a p i           

odhalování jejich struktury. Podstatné je, že se tyto metody orientují spíše na            

vztahy logického typu než na matematické formule a tím poskytují Ěna rozdíl od             

klasických metod statistické analýzy datě konceptuální, lidem bližší záv ry.         

Znalosti získané symbolickými metodami lze také použít v tzv. „tradiční“ um lé           

inteligenci Ěnap . v expertních systémechě, 

● subsymbolické metody um lé inteligence - pro získávání znalostí se používají          

neuronové sít , bayesovské sít nebo genetické algoritmy. Reprezentace        

nalezených znalostí op t není Ěpodobn jako u statistických metodě pro uživatele           

p íliš srozumitelná Ěnap . váhy vazeb mezi neurony v neuronové sítiě. 

S ohledem na ešené úlohy disertační práce je v nována pozornost p edevším učení            

se znalostem na základ statistických metod a subsymbolických metod um lé inteligence           

formou empirického učení - na základ velkého množství p íklad a malého množství            

znalostí. 

4.2. Volba nejvhodn jšího algoritmu 
Vzhledem k tomu, že neexistuje algoritmus, který by p edčil ostatní na libovolných            

datech, dostává se do pop edí otázka jak dop edu poznat, který algoritmus zvolit pro danou              

úlohu. Odpov ď m žeme hledat na základ znalostí silných a slabých stránek jednotlivých            

algoritm , nebo experimentáln . 

Podle [4] pat í mezi známé charakteristiky algoritm , které m žeme brát do úvahy            

nap .: 
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● Rozdíl mezi zp sobem reprezentace p íklad Ěhodnoty atribut nebo        

relaceě, 

● rozdíl mezi vyjad ovací silou jednotlivých algoritm Ěrozhodovací stromy a         

pravidla rozd lují prostor atribut rovnob žn s osami, neuronové sít nebo          

diskriminační funkce naleznou i diagonální hranici mezi t ídamiě, 

● schopnost práce s numerickými atributy Ěn které algoritmy vyžadují pouze         

kategoriální atributyě, 

● schopnost práce se zašum nými a chyb jícími daty Ěvyhlazení vs.         

extrapolaceě, 

● schopnost práce s maticí cen Ěve fázi učení, ve fázi testování, v bec neě, 

● p edpoklad nezávislosti mezi atributy Ěnap . naivní Bayesovský       

klasifikátorě, 

● ostrá vs. neostrá klasifikace Ějen indikátor t ídy nebo i pravd podobnost či           

váha klasifikaceě.  

4.3. Um lé neuronové sít  
Z hlediska dolování znalostí z databází p edstavují neuronové sít jeden z           

nejpoužívan jších nástroj pro tvorbu automatických systém pro klasifikaci nebo         

predikci. Neuronové sít jsou vhodnou alternativou k rozhodovacím strom m a pravidl m           

v situacích, kdy netrváme na srozumitelnosti nalezených znalostí. [4, 5] 

Zatímco symbolické metody Ějako jsou stromy a pravidlaě jsou šity na míru            

kategoriálním dat m a numerická data vyžadují speciální zacházení Ědiskretizaciě, u          

neuronových sítí je situace opačná. Neuronové sít jsou vhodn jší pro data numerická a             

problémy p sobí data kategoriální. Standardním ešením tohoto problému je tzv.          

binarizace. Pro jeden kategoriální atribut vytvo íme tolik nových binárních atribut , kolik           

m l p vodní atribut r zných hodnot. Binarizace se často provádí v rámci algoritmu pro             

učení neuronové sít , uživatel tedy nebývá zat žován nutností data transformovat ručn .  
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● Skoková p enosová funkce - vrací pro vstup menší než daná mez nulu, pro             

v tší vrací jedna. 

● Sigmoidální p enosová funkce - její hodnoty se blíží v minus nekonečnu           

nule a v nekonečnu jedničce.  

● P enosová funkce hyperbolické tangenty - její hodnoty se blíží -1 v minus            

nekonečnu a jedničce v nekonečnu. Pro nulu je hodnota 0. 

● P enosová funkce radiální báze - její hodnoty se blíží nule v minus            

nekonečnu a nule v nekonečnu. Pro nulu je maximální hodnota 1. 

4.3.3. Vícevrstvá neuronová síť 

Vícevrstvá síť Ěvícevrstvý perceptron, multi-layer perceptroně je síť složená z          

vrstev neuron , kde v rámci jedné vrstvy nejsou mezi neurony žádné vazby, ale neuron z               

jedné vrstvy je propojen se všemi neurony vrstvy sousední. Nejpoužívan jší topologií je            

síť s jednou skrytou vrstvou ĚObr. řě. Jedná se o zobecn ní jednoduchého perceptronu             

Ěp ípadn adaptivního lineárního neuronuě, které má schopnost aproximovat libovolnou         

spojitou funkci.  

Obr. 9 - Vícevrstvá neuronová síť [40] 
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Pro učení takovéto sít se nejčast ji používá zobecn ná gradientní metoda zvaná           

zp tné ší ení chyby Ěerror backpropagationě. Cílem je minimalizovat chybu založenou na           

druhé mocnin rozdílu mezi skutečným a očekávaným výstupem sít . P i zp tném ší ení se             

v kroku práce sít informace Ěvýsledkyě ší í od vstupní vrstvy k vrstv výstupní, v kroku               

učení se váhy modifikují po vrstvách od výstupu k vstupu. Pro zastavení procesu učení se               

používají tato kritéria: 

● ustálení chybové funkce Ěv minimuě, 

● dosažení p edem zadaného počtu iterací, 

● pokles pod p edem zadanou hodnotu chybové funkce. 

Vícevrstvá síť pot ebuje pro učení oklasifikované p íklady. Pracuje tedy v režimu učení s             

učitelem. [2, 4] 

4.4. Metoda SVM 
SVM ĚSupport Vector Machineě je metoda klasifikace, která explicitn formalizuje          

to, co neuronové sít eší implicitn . Použitím algoritmu perceptronu minimalizuje chyby v            

klasifikaci a lze ji považovat za rozší ení perceptronu. Jedná se o relativn novou metodu              

[14], jejíž obliba stále stoupá. Hlavní myšlenkou metody je p evést pomocí vhodné datové             

transformace úlohu klasifikace do t íd, které nejsou lineárn separabilní, na úlohu           

klasifikace do t íd lineárn separabilních. Místo v prostoru p vodních atribut se tedy            

pohybujeme v prostoru transformovaných atribut Ěp íznak ě. Datová transformace sice         

p edstavuje nár st dimenzionality Ěoproti p vodním atribut m je počet p íznak v tšíě,          

ešíme ale jednodušší úlohu. V tomto novém prostoru hledáme rozd lující nadrovinu, která            

má nejv tší odstup od transformovaných p íklad z trénovací množiny Ětzv. maximal           

margin hyperplaneě. Rozhodující pro nalezení rozd lující nadroviny jsou p íklady, které          

leží nejblíže hledané hranici mezi t ídami. Tyto takzvané „podp rné“ vektory Ěsupport           

vectorsě daly jméno celé metod . [4, 41] 
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Obr. 10 - Princip metody SVM [41] 

Jinými slovy, okolo nadroviny je na ob strany co nejširší pruh bez bod             

Ěmaximální odstup, angl. maximal margin, česky je tento pruh n kdy nazýván také pásmo             

necitlivosti nebo hraniční pásmoě. Na popis nadroviny stačí pouze body ležící na okraji             

tohoto pásma a t ch je obvykle málo - tyto body se nazývají podp rné vektory Ěangl.               

support vectorsě.  

Nejjednodušším p ípadem použití SVM je lineární klasifikátor pro lineárn         

separabilní data, tedy data, ve kterých lze ob t ídy od sebe rozd lit nadrovinou. Složit jší              

variantou lineárních SVM je p ípad, kdy se snažíme lineárn odd lit data, která nejsou pln              

lineárn separovatelná. Nap íklad se m že jednat o zašum ná data, kde se jednotlivé t ídy             

částečn p ekrývají a není proto možné najít jednoznačnou hranici. V takovémto p ípad            

chceme najít takovou rozd lující nadrovinu, aby k chybné klasifikaci docházelo co           

nejmén .  
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Obr. 11 - Separace dat převodem do prostoru vyšší dimenze [41] 

V lineárním p ípad se jednalo o data, která byla pln nebo tém lineárn             

separovatelná. Obecn však toto často neplatí. Z toho d vodu byly zavedeny nelineární            

SVM. Základní myšlenkou je použití tzv. jádrového triku Ěanglicky kernel trickě, s jehož             

pomocí se provádí transformace dat z p vodního prostoru p íznak do prostoru vyšší            

dimenze, ve kterém již jsou lineárn  separabilní - pomocí následující projekce: 

φ Ě x1, x2 ě = Ě z1 , z2 , z3 ě = Ě x1 , x2, x12 + x22 ě 

Jinými slovy, provádíme zobrazení trénovacích dat z p vodního prostoru do jiného           

eukleidovského prostoru. 

 
Obr. 12 - Rozdělení dat pomocí tzv. jádrového triku metody SVM [41] 
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4.5. Metoda SGD 
Stochastic Gradient Descent ĚSGDě je jednoduchý, ale velmi efektivní p ístup k           

učení lineárních klasifikátor využívající konvexní chybovou funkci, podobn jako         

Ělineárníě Support Vector Machines a logistické regrese. P estože je algoritmus SGD znám            

v oblasti strojového učení pom rn dlouho, značnou pozornost získal až nedávno v            

souvislosti se strojovým učením. SGD byl úsp šn aplikován v rozsáhlých úlohách s            

výskytem tzv. velmi ídkých dat - často p i t íd ní textu nebo zpracování jazyka. Mezi              

hlavní výhody SGD pat í efektivita a jednoduchá implementace. Metoda SGD vyžaduje           

parametr regularizace  a počet iterací. [10, 16] 5

4.6. ůsociační pravidla 
Termín asociační pravidla získal na popularit na počátku ř0. let v souvislosti s             

analýzou nákupního košíku. P i této analýze se zjišťuje, jaké druhy zboží si zákazníci             

současn kupují Ěnap . jahody a šampaňskéě. Jde tedy o hledání asociací mezi r znými             

položkami ze sortimentu zboží. [4] 

4.6.1. ůlgoritmus apriori 

Nejznám jším algoritmem pro hledání asociačních pravidel je algoritmus apriori.         

Jádrem algoritmu je hledání často se opakujících množin položek Ěfrequent itemsetsě.           

Jedná se o kombinace Ěkonjunkceě kategorií, které dosahují p edem zadané četnosti           

Ěpodpory minsupě v datech. P i hledání kombinací délky k, které mají vysokou četnost, se              

využívá toho, že již známe kombinace délky k-1. P i vytvá ení kombinace délky k             

spojujeme kombinace délky k-1. Jde tedy o generování kombinací „do ší ky“. P itom pro             

vytvo ení jedné kombinace délky k požadujeme, aby všechny její podkombinace délky k-1            

splňovaly požadavek na četnost. Tedy nap . ze t íčlenných kombinací {ů1ů2ů3,          

ů1ů2ů4, ů1ů3ů4, ů1ů3ů5, ů2ů3ů4} dosahujících požadované četnosti vytvo íme        

pouze jedinou čty člennou kombinaci ů1ů2ů3ů4. Kombinaci ů1ů3ů4ů5 sice lze         

5 Metoda prevence tzv. p eučení - i v náhodn generovaném šumu je totiž možné po dlouhém cyklu učení                  
nalézt n jaká pravidla - proto je nutné tomuto zabránit a vytvo it model invariantní na určitou míru šumu. 
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vytvo it spojením ů1ů3ů4 a ů1ů3ů5, ale mezi t íčlennými kombinacemi chybí ů1ů4ů5           

i ů3ů4ů5. P íslušný algoritmus popisuje obrázek 13. 

 
Obr. 13 -  Postup při generovaní frekventovaných množin algoritmem Apriori [23] 

Popis algoritmu apriori: 

1. do L1 p i aď všechny kategorie, které dosahují alespoň požadované četnosti 

2. polož k=2 

3. dokud Lk-1 ≠ ∅ 

a. pomocí funkce apriori-gen vygeneruj na základ Lk-1 množinu kandidát         

Ck 

b. do Lk za aď ty kombinace z Ck, které dosáhly alespoň požadovanou četnost 

c. zv tši počítadlo k 

Funkce apriori-genĚLk-1ě 

1. pro všechny dvojice kombinací Combp , Combq z Lk-1 

a. pokud Combp a Combq se shodují v k-2 kategoriích p idej Combp ∧            

Combq do Ck 

2. pro každou kombinaci Comb z Ck 
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a. pokud n která z jejich podkombinací délky k-1 není obsažena v Lk-1           

odstraň Comb z Ck 

Po nalezení kombinací, které vyhovují svou četností, se vytvá ejí asociační pravidla. P i            

vytvá ení pravidel se využívá skutečnosti, že četnost nadkombinace je nejvýše rovna           

četnosti kombinace. 

4.7. Validace model  
V celém procesu tvorby prediktivních model Ěresp. dobývání znalostíě je          

d ležitým krokem interpretace a evaluace nalezených znalostí. P i hledání znalostí pro           

pot eby klasifikace se obvykle postupuje metodou učení s učitelem. Vychází se z toho, že              

jsou k dispozici p íklady, o kterých víme, do které t ídy pat í. Metody evaluace jsou pak               

založeny na testování nalezených znalostí na datech, na možnosti porovnat, jak dob e se             

nalezené znalosti shodují s informací od učitele. Pro testování se nabízí celá ada variant              

podle toho, jaká data použijeme pro učení a jaká pro testování [4, 22]: 

● testování v celých trénovacích datech 

● k ížová validace Ěcross-validationě 

● leave-one-out 

● bootstrap 

● testování na testovacích datech.  

Testování v celých trénovacích datech Ěpoužitých pro učeníě má nejmenší          

vypovídací schopnost o tom, jak budou nalezené znalosti použitelné pro klasifikování           

nových p ípad . Často totiž m že dojít k „p eučení“ Ěoverfittingě, kdy nalezené znalosti            

vystihují spíše náhodné charakteristiky trénovacích dat a neodhalí to podstatné, co lze            

použít pro generalizaci. Trénovací data tedy nejsou p íliš vhodná pro testování nalezených            

znalostí, a proto se obvykle používají data jiná. 

P i testování metodou k ížové validace se data dop edu rozd lí nap . na 10 částí             

tak, že se vždy jedna desetina vyjme pro testování a zbylých dev t desetin se použije pro                

učení. Celý tento postup se zopakuje desetkrát a výsledek testování se zpr m ruje. 
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Variantou tohoto p ístupu je metoda leave-one-out. Z dat, která jsou k dispozici se             

vyjme jeden p íklad pro testování a zbylá data se použijí pro učení. Toto se opakuje               

tolikrát, kolik p íklad máme. Vznikne tedy n soubor znalostí, které se otestují na n              

p íkladech. Výsledek testování dává odhad, jak by se znalosti získané ze všech dostupných             

n p íklad chovaly p i klasifikování p íklad neznámých. V p ípad že počet p íklad n je              

veliký Ětisíce, desetitisíceě, vypadá p edstava n b h  algoritmu pon kud neefektivn .  

P i metod zvané bootstrap se p íklady vybrané pro učení mohou opakovat. Na            

rozdíl od k ížové validace, kdy jeden p íklad se použije buď pro učení nebo pro testování,               

zde se tentýž p íklad m že pro učení vybrat n kolikrát.  

Metoda testování na testovacích datech se provádí tak, že se náhodným výb rem            

vybere zhruba 25% dat pro testování a zbylých 75% p íklad se použije pro učení. Na               

rozdíl od bootstrapu se op t každý p íklad použije jen jednou - pro učení nebo pro               

testování. Na rozdíl od k ížové validace se učení i testování provede jen jednou.  

Ve všech uvedených metodách je cílem testování určit, v kolika p ípadech se            

klasifikátor shoduje s učitelem a v kolika p ípadech se dopustil chyb. Tyto údaje bývá              

zvykem zachycovat v tzv. matici záměn Ěconfusion matrixě, viz Tab. 2. V matici jsou ve               

sloupcích uvedeny informace o tom, jak postupoval p i klasifikaci systém využívající           

nalezené znalosti, v ádcích informace o tom, jak to má být Ěrespektive, jak to “učitel               

íká”ě. Tab. 1 zachycuje situaci, kdy jde o klasifikaci do dvou t íd, „ůNO“ a „NE“. TP                

Ěsprávn positivní, true positiveě je počet p íklad , které systém správn za adil do t ídy             

„ůNO“, FP Ěfalešn positivní, false positiveě je počet p íklad , které systém chybn za adil             

do t ídy „ůNO“ Ěpat í do t ídy „NE“ě. TN Ěsprávn negativní, true negativeě je počet              

p íklad , které systém správn za adil do t ídy „NE“, a FN Ěfalešn negativní, false             

negativeě je počet p íklad , které systém nesprávn za adil do t ídy „NE“ Ěpat í do t ídy              

„ůNO“ě.  
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Tabulka 2 - Matice záměn [38] 

 
P i vyhodnocení modelu se používají metriky Precision Ěp esnostě, Recall Ěúplnostě          

a takzvané F score. Obrázek 14 objasňuje jejich význam. Precission je pom r správn             

vybraných hodnot a všech hodnot ve vzorku, tedy: kolik z vybraných hodnot je             

relevantních. Recall je pak pom r správn vybraných vzork ke všech hodnotám, které m l             

algoritmus vybrat. Jinými slovy: kolik z relevantních hodnot je vybráno. F score je pak              

definováno jako kombinace obou t chto metrik: F = precision/Ěprecision + recallě [36]. 

 
Obr. 14 - Znázornění metrik Precission a Recall [36] 
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Celková správnost Ěoverall accuracyě – resp. úsp šnost Ěsuccesfulnessě, nebo         

komplementární celková chyba Ěoverall errorě jsou nejjednodušší charakteristiky toho, jak          

jsou získané znalosti kvalitní. 

Celková správnost se spočítá jako relativní počet správných rozhodnutí systému 

ůcc = ,T P  + T N
T P  + T N  + F P  + F P  

celková chyba se spočítá jako relativní počet chybných rozhodnutí systému 

Err = .F P  + F N
T P  + T N  + F P  + F N  

Celková správnost by m la být v intervalu [ůccdef , ůccmax], kde ůccdef je             

správnost systému, který všechny p íklady p i adí k majoritní t íd 11 , a ůccmax je              

maximální správnost dosažitelná pro daná data. 

V p ípad , že nás p i testování zajímá jen počet správných resp. nesprávných            

rozhodnutí systému, je 

Err = 1 – ůcc. 

4.Ř. P íprava dat 
P íprava a p edzpracování dat jsou nejobtížn jší a časov nejnáročn jší kroky          

celého procesu dobývání znalostí z databází. Současn jsou to ale kroky, které mají klíčový              

význam pro úsp ch dané aplikace. Je to ta část práce, která, spolu s krokem porozum ní               

problému, vyžaduje nejv tší podíl spolupráce s expertem z dané aplikační oblasti. Skoro            

lze íci, že problémy se získáním „t ch správných“ dat pro učící se systémy jsou podobné               

problém m se získáváním znalostí u systém  expertních. 

Cíl p edzpracování je obvykle dvojí [4, 5]: 

● vybrat Ěnebo vytvo itě z dostupných dat ty údaje, které jsou relevantní pro zvolenou             

úlohu dobývání znalostí, 
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● reprezentovat tyto údaje v podob , která je vhodná pro zpracování zvoleným           

algoritmem.  

První cíl úzce souvisí s porozum ním problému i s porozum ním dat, a je tedy závislý na                

aplikační oblasti. Druhý cíl, p izp sobit data uvažovanému algoritmu, je relativn          

aplikačn nezávislý. P i p edzpracování pot ebujeme znát požadavky jednotlivých metod         

na podobu vstupních dat. Podoba dat pak často vede k volb metody [4]. Společnou              

podobou d íve popsaných algoritm je reprezentace dat pomocí jedné datové tabulky,           

zachycující hodnoty atribut objekt - to je tedy cílový stav. Prost edkem k dosažení             

tohoto cíle jsou r zné metody transformace, selekce a tvorby atribut  a objekt . [1ř] 

4.Ř.1. Velké množství atribut  

V reálných úlohách se setkáváme s databázemi, které obsahují desítky či stovky            

atribut . Ne všechny z nich jsou samoz ejm relevantní pro zamýšlenou analýzu, takže            

stojíme p ed otázkou redukce tohoto počtu. Odpov ď lze hledat u experta Ěkterý m že             

v d t, které atributy jsou pro danou úlohu relevantníě, nebo v automatických metodách,            

které nabízejí následující dva zp soby [4, 5]: 

● transformaci, kdy z existujících atribut vytvo íme menší počet atribut         

nových, 

● selekci, kdy z existujících atribut  vybereme jen ty nejd ležit jší. 

4.Ř.2. Numerické atributy 

Jako jisté omezení n kterých algoritm dobývání znalostí se m že jevit to, že            

pracují pouze s kategoriálními daty. Numerické atributy tedy nejprve musíme diskretizovat           

Ěrozd lit na intervalyě. N kdy se diskretizace provádí v pr b hu práce algoritmu, jindy se             

provádí ve fázi p edzpracování dat. Diskretizace často závisí na povaze ešeného           

problému; na znalostech, které teprve hledáme. Je-li k dispozici expert, je lépe mu tuto              

diskretizaci p enechat. Existují ale i metody umožňující provád t diskretizaci automaticky.          

K nejjednodušším metodám pat í diskretizace na p edem zadaný počet ekvidistantních          

nebo ekvifrekventních interval . V prvním p ípad se obor hodnot numerického atributu           
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rozd lí na stejn dlouhé intervaly; stačí tedy znát jen rozsah hodnot. Ve druhém p ípad se               

obor hodnot rozd lí na intervaly, které obsahují Ězhrubaě stejný počet objekt ; tady už             

pot ebujeme znát počty výskytu jednotlivých hodnot. V obou p ípadech se ale numerický            

atribut diskretizuje bez využití informací o hodnotách jiných atribut . Jiné metody           

využívají p i diskretizaci informací o p íslušnosti objekt  k r zným t ídám. [4] 

4.Ř.3. Kategoriální atributy 

Chceme-li použít algoritmy, které používají numerické vstupy Ěnap . neuronové         

sít ě, musíme hodnoty kategoriálních atribut zakódovat pomocí čísel. V p ípad binárních           

atribut to mohou být nap . hodnoty 0, 1 nebo –1, 1, v p ípad ordinálních atribut to m že                 

být po adové číslo hodnoty, v p ípad  nominálních atribut  pak v zásad  libovolné číslo. 

V p ípad algoritm , které pracují p ímo s kategoriálními atributy Ěnap .          

symbolické metodyě, žádné úpravy obvykle neprovádíme. Výjimku tvo í p ípad, kdy          

kategoriální atribut nabývá p íliš velkého počtu hodnot. Pak p ichází na adu seskupování            

hodnot. Op t lze vyjít z doménových znalostí experta, nebo lze hodnoty seskupovat na             

základ  charakteristik spočítaných v rámci trénovacích dat.  

4.Ř.4. Chyb jící hodnoty 

Otázkou práce s chyb jícími hodnotami jsme se již zabývali. P ipomeňme tedy již            

d íve uvedené zp soby: 

1. ignorovat objekt s n jakou chyb jící hodnotou, 

2. nahradit chyb jící hodnotu novou hodnotou „nevím“, 

3. nahradit chyb jící hodnotu n kterou z existujících hodnot atributu a sice: 

○ nejčetn jší hodnotou, 

○ proporcionálním podílem všech hodnot, 

○ libovolnou hodnotou. 

Zajímavou alternativou je použít pro dopln ní chyb jící hodnoty n který z algoritm pro            

modelování; atribut s chyb jícími hodnotami se považuje za cílový atribut, pro trénování a             
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testování se použijí objekty se známou hodnotou tohoto atributu – a chyb jící hodnoty se              

doplní na základ  modelu.  
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5. TECHNICKÉ ůSPEKTY ů TECHNOLOGIE 

Následující kapitoly se zabývají technickými aspekty dané problematiky a         

možnostmi využití r zných technologií pro její ešení.  

5.1. Sb r, zpracování a uchování dat 
V pr b hu ešení této práce je nutné shromažďovat r zná data, která jsou následn             

analyzována, zpracovávána a použita pro testování a validaci navržených metod. V tšina           

t chto dat má prostorový kontext a je nutné nad nimi provád t r zné prostorové operace. Z               

hlediska dostupnosti, spolehlivosti, funkčnosti a ceny se jako nejvhodn jší nabízí pro tyto            

účely použít objektov -relační databázový systém PostgreSQL [42]. Je distribuován pod          

licencí typu MIT ĚMassachusetts Institute of Technologyě a je možné ho tedy použít             

zdarma i pro komerční použití. K dispozici je i rozší ení PostGIS [30], které p idává              

podporu pro geografické objekty Ěgeoprvkyě a implementuje specifikaci Simple Features          

for SQL [3, 43] konsorcia Open Geospatial Consortium. Z nabízených funkcí je v této práci               

využito p edevším vytvá ení geografických objekt , jejich pr niky, analýzy p ekryvu, či          

určování vzdáleností.  

PostgreSQL nabízí ůPI, které je v r zných podobách implementováno prakticky do           

všech b žných programovacích jazyk a podpora tohoto databázového systému je zahrnuta           

do mnoha aplikací či programových knihoven, které se zabývají zpracováním dat. Rovn ž            

práce s geodaty, s využitím rozší ení PostGIS, je podporována v mnoha programových            

prost edcích používaných v souvislosti s GIS - jmenovit nap . ESRI ůrcSDE, GeoServer,            

GRůSS GIS, MapServer, či oblíbený Quantum GIS. 

V rámci disertační práce je použit databázový systém PostgreSQL ve verzi ř.5,            

provozován na serverové 64-bitové distribuci operačního systému Ubuntu Linux. Rozší ení          

PostGIS je použito ve verzi 2.3.0. P i analýze a zpracování dat z databáze je použit               

programovací jazyk Python ve verzi 2.7 Ěčástečn  3.5ě. 
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5.2. Programovací jazyk Python 

Python je pom rn mladý programovací jazyk - vznikl kolem roku 1řř0. Je to             

interpretovaný programovací jazyk - to znamená, že napsaný program se nemusí           

kompilovat a lze ho snadno spustit [25]. Python pat í mezi jazyky hybridní            

Ěvíceparadigmatickéě - v praxi to znamená, že se m žete sami rozhodnout, jakým            

zp sobem budete s ohledem na danou úlohu programovat - nap . zda budete pln využívat              

objektového p ístupu nebo zvolíte jednoduchou procedurální strukturu programu. Python         

je vyvíjen jako open source a je dostupný pro v tšinu b žných operačních systém -              

Windows, Linux, Unix, MS-DOS, Mac, OS/2. Ve v tšin distribucí systému Linux je            

součástí základní instalace. Má výborné vyjad ovací schopnosti a velmi p ehlednou          

syntaxi. Python je implementován v jazyce C - díky tomu lze zabudovat interpret jazyka              

Python do jiné aplikace psané v jazycích C nebo C++, a ten pak m že využívat knihovny                

napsané pro jazyk C nebo C++. Python pak p edstavuje nástroj pro pružné rozši ování             

funkčnosti výsledné aplikace zvenčí. Existuje také implementace Pythonu v jazyku Java -            

jmenuje se Jython. Takové programy pak mohou b žným zp sobem importovat a používat            

libovolnou javovskou t ídu. Součástí jazyka Jython jsou tém všechny moduly, které jsou            

standardní součástí jazyka Python. Existuje také implementace Pythonu pro prost edí          

.NET/Mono - IronPython, který je celý napsán v jazyce C#. ůplikace napsané v jazyce              

Python jsou na tom výkonov dob e - p edevším díky tomu, že kritické knihovny jsou              

implementovány v jazyce C. V porovnání nap . s jazykem PHP je Python až 5 krát               

rychlejší. Jak již bylo zmín no, Python velice dob e spolupracuje s jinými aplikacemi -             

snadno se do nich vkládá a slouží pak jako jejich skriptovací jazyk. Mimo b žných              

aplikací, jako je nap . OpenOffice, GIMP, Blender, jej m žeme najít také v celé ad              

geoaplikací a knihoven pro práci s geodaty - nap . ESRI ůrcGIS, Quantum GIS, GRůSS              

GIS, Thuban, GDůL/OGR, PROJ.4 nebo také PostgreSQL/PostGIS, UMN        

MapServer/Mapscript. 

Jazyk Python je vhodný jak pro jednoduché úlohy ešené formou skript , tak i             

rozsáhlé desktopové aplikace s profesionálním grafickým rozhraním, vícevláknové        
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serverové aplikace, webové služby nebo pro rozší ení existující aplikace o požadovanou           

funkcionalitu. Existuje zde i obrovské množství knihoven z nejr zn jších v dních obor -            

samoz ejm rovn ž z oblasti GIS, kde existuje nap . kolekce GeoPython sdružující           

nejvýznamn jší knihovny z oblasti práce s geodaty [26]. 

Pro účely ešení problematiky analýzy a vyhodnocení dat je pro Python dostupná            

celá ada knihoven - mezi nejvýznamn jší pat í nap . SciPy - knihovna používaná pro             

v decké a technické výpočty, SciKit-Learn - knihovna pro strojové učení, Pandas -            

knihovna pro manipulaci a analýzu dat, Shogun - knihovna nabízející adu algoritm a             

datových struktur pro problematiku strojového učení, či Orange - nástroje pro strojové            

učení a dolování dat. [ř, 10, 12, 27] 

5.3. Zpracování geodat s využitím knihovny GDůL 
Mezi neznám jší nástroj Ěnejeně pro analýzu geodat pat í programová knihovna          

GDůL ĚGeospatial Data ůbstraction Libraryě. GDůL poskytuje ůPI Ěůpplication         

Programming Interfaceě pro nejpoužívan jší programovací jazyky - C, C++, C# / .Net,            

Python, Perl, Java, PHP, Visual Basic 6, Ruby, R. Tato knihovna umožňuje nejen analýzu              

vektorových a rastrových dat, ale umožňuje i jejich manipulaci, konverzi do jiných formát             

či sou adnicových systém . Knihovna používá jednoduchý abstraktní datový model pro          

všechny podporované datové formáty. Krom toho nabízí také adu užitečných nástroj           

pro p íkazovou ádku určených pro konverzi a zpracování dat. Tato knihovna je tedy             

vhodným nástrojem použitelným prakticky v libovolné aplikaci. 

V samotné práci je použita pro analýzu prostorových dat a jejich metadat. V             

geoaplikaci, do které jsou výsledky této práce implementovány, je pak tato knihovna            

použita p edevším pro konverzi a transformaci vektorových i rastrových geodat. 

5.3.1. Specifika jednotlivých formát  geodat 

S ohledem na četnost využívání, skrytý potenciál, či jejich problematické aspekty           

p i jejich používání, byly následující formáty vybrány k bližšímu prozkoumání - ESRI            

Shapefile, KML, GeoJSON, MapInfo, CSV, GPX, GML, DGN, TopoJSON, VFR /           
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RUIůN, GeoRSS, SOSI. Cílem není popisovat formát jako takový, ale problémy, ke            

kterým m že docházet p i jeho používání. 

ESRI Shapefile - Tento formát je nejpopulárn jší a zároveň jeden z nejmén            

problémových formát Ěz hlediska automatizovaného zpracováníě. Problémy nastávají        

zejména v p ípad , že jsou v atributové tabulce použity jiné znaky než ůSCII Ěanglická              

abeceda + znaky používané v informaticeě - tedy znaky s diakritikou nebo znaky z odlišné               

znakové sady Ěarabština, hebrejština, ...ě. Formát DBF sice s používáním takových znak            

problém nemá, ale dokáže intern uchovat informaci o použitém kódování jen pro n kolik             

vybraných kódování [3ř]. Pokud ale program, který má s t mito daty pracovat, neví, jaké              

kódování je použito nebo jej interpretuje nesprávn , dochází ke znehodnocení informací v            

atributové tabulce. Z toho d vodu firma ESRI zavedla dodatečný soubor s p íponou .cpg,             

kde je možné v textové podob specifikovat kódovou stránku pro správnou identifikaci            

znak . Tento soubor se však u dat vyskytuje jen velmi ojedin le. Tv rci knihovny GDůL              

proto zavedli parametr SHůPE_ENCODING, pomocí kterého lze informaci o použité          

kódové stránce knihovn GDůL p edat - nap . SHůPE_ENCODING=ISO-ŘŘ5ř-2.        

Program, který knihovnu GDůL používá pro manipulaci s daty pak dokáže správným            

zp sobem znaky dekódovat a interpretovat. 

Další problém nastává v p ípad , že mají být data transformována do jiného            

sou adnicového systému, ale schází u nich soubor .prj, který by nesl informaci o použitém              

sou adnicovém systému. V tomto p ípad je nutné sou adnicový systém identifikovat a           

knihovn  GDůL jej p i adit pomocí parametru S_SRS - nap . S_SRS=EPSG:5514. 

KML, GeoRSS, GPX - Tyto formáty jsou založené na značkovacím jazyce XML a             

mají podobné vlastnosti v souvislosti se zp sobem jejich zpracování, a tedy i podobné             

problémy. Ty nastávají, zejména pokud je použito jiné kódování textových atribut než            

UTF-Ř. Knihovna Expat, která pro knihovnu GDůL zajišťuje čtení a zápis t chto dat,             

podporuje kódování UTF-Ř, US-ůSCII, UTF-16 a ISO-ŘŘ5ř-1. Informace o použitém          

kódování je uvedena na první ádce souboru - nap . encoding="UTF-Ř". Často se však             

stává, že je použito i jiné než výše uvedené kódování nebo je nesprávn uvedeno UTF-Ř a                
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použito je jiné. V t chto p ípadech tv rci knihovny GDůL doporučují použít utilitu iconv a              

p ekódovat soubor do kódování UTF-Ř. Je ovšem nutné znát, jaké kódování bylo použito. 

P i zápisu do t chto formát knihovna očekává vstupní atributy v kódování UTF-Ř.            

V opačném p ípad budou znaky mimo ůSCII znehodnoceny. Tomu lze zabránit volbou            

OGR_FORCE_ůSCII=NO, kdy bude zachováno vstupní kódování, ale v hlavičce souboru          

bude nesprávn  uvedeno “UTF-Ř”. [2ř] 

Co se týče používání sou adnicových systému, mají všechny 3 formáty ve své            

specifikaci jako jediný možný uveden sou adnicový systém WGS Ř4 - tedy s kódem             

EPSG:4326. Odpadají tedy problémy s jeho identifikací. 

GML - Rovn ž tento formát je založený na značkovacím jazyce XML, s            

identickými problémy a zp soby jejich ešení jako u formát KML, GeoRSS a GPX.             

Rozdíl je jen v možnostech použití sou adnicového systému - ten lze použít libovolný.             

Problém však m že nastat u dat GML s geografickým sou adnicovým systémem           

Ězem pisná ší ka, zem pisná délkaě, který je generován nap íklad pomocí služby WFS ve            

standardu 1.1.0. Tento standard totiž p edpokládá sou adnice v po adí “zem pisná ší ka,           

zem pisná délka” - tedy obrácen než rovinné sou adnice “X, Y”. To m že zp sobit             

problém v aplikacích, které neberou v potaz rozdílný p ístup k po adí sou adnic dle             

sou adnicového systému a m že tak docházet k necht né zám n obou sou adnic.           

Knihovna GDůL nabízí parametr GML_INVERT_ůXIS_ORDER_IF_LůT_LONG, který      

pokud je nastaven na hodnotu NO, nedojde k p ehození sou adnic XY Ěresp. LůTLONě v              

p ípad , že bude detekován geografický sou adnicový systém. 

GeoJSON, TopoJSON - V tomto formátu se kódování znak neuvádí a           

p edpokládá se, že všechny znaky jsou kódovány v UTF-Ř. Ne vždy však tomu tak je a je                 

nutné kódování identifikovat a konvertovat do UTF-Ř. Sou adnicový systém zde definován           

není. 

MapInfo - Tento formát má binární podobu a informace o použitém kódování            
znak a sou adnicovém systému ukládá nativn a ve všech testovaných p ípadech byly            
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knihovnou GDůL rozpoznány korektn . Jak kódování, tak sou adnicový systém lze volit           
libovoln . 

CSV - Tento textový formát neumožňuje definovat kódování znak a knihovna           

GDůL s tímto formátem zachází, jako kdyby byly znaky v kódování UTF-Ř. Nejsou-li             

znaky v UTF-Ř, je nutné kódování identifikovat a provést konverzi do UTF-Ř. Informaci o              

použitém sou adnicovém systému tento formát rovn ž nenese s sebou a je nutné jej v              

p ípad  transformace do jiného sou adnicového systému určit.  

DGN - V současné dob se m žeme setkat se dv ma verzemi tohoto formátu, které              

jsou dnes označovány jako DGN V7 a DGN VŘ - ten je flexibiln jší, p esn jší a odpadá                

zde ada omezení. GDůL dokáže číst i zapisovat ob verze formát - všechny prvky však               

p evádí na “simple feature” geometrii - tedy nap . k ivky, kružnice, oblouky a jiné             

aproximuje na liniové prvky. 

Formát DGN bohužel neuchovává explicitní informaci o použitém sou adnicovém         

systému - ten lze sice v SEED souboru pojmenovat, avšak není mi znám zp sob, jak by jej                 

knihovna GDůL automaticky rozpoznala. Proto je nutné v p ípad pot eby p i adit           

sou adnicový systém ručn  - pomocí parametru S_SRS. 

Není z ejmé, jakým zp sobem formát DGN uchovává informaci o použitém          

kódování textu v atributech. Podle provedených test se zdá, že znaky jsou ukládány v              

kódování dle kódování operačního systému, pod kterým je text vkládán. Není mi známo,             

že by tato informace o použitém kódování byla ve formátu uložena a ani GDůL kódování               

nerozezná. P i konverzích tém do všech formát dochází ke znehodnocení znak mimo            

ůSCII. Jediný formát, ve kterém z stane zachováno p vodní kódování, je PGDump - tedy             

export do SQL jazyka databázového systému PostgreSQL - tedy i import do této databáze              

prob hne úsp šn Ěza p edpokladu, že je kódování databáze shodné s kódováním znak v             

DGN souboruě. PostgreSQL/PostGIS lze tedy použít jako mezikrok pro úsp šný export do            

jiných formát . 

VFR / RUIůN - Vým nný formát RÚIůN, určený pro Českou republiku, je            

koncipován jako dokument XML komprimovaný nástrojem GZIP. Po dekompresi a          
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transformaci pomocí XSL skriptu [5Ř] se z n j stávají GML soubory, které mají znakovou              

sadu kódovanou v UTF-Ř a sou adnicový systém definován jako EPSG:5514 - tedy            

S-JTSK / Krovak East North. U dat do kv tna 2013 je ale sou adnicový systém definován               

jako EPSG:2065 - tedy S-JTSK ĚFerroě / Krovak. 

P i konverzích pak platí totéž, jako je uvedeno u formátu GML - v tomto p ípad               

tedy k žádným problém m nedochází Ěkódování je v UTF-Ř a sou adnicový systém není             

geografický, ale kartézskýě. 

SOSI - je vým nný formát vektorových dat, používaný v Norsku. Dle popisu            

formátu má obsahovat sou adnice v sou adnicovém systému WGS-Ř4, ale často je           

definován i jiný - nejčast ji WGS Ř4 / UTM 32 N, který je pro Norsko specifický. Tehdy                 

ale dochází k možným chybám, protože p i konverzích daný program p edpokládá, že jsou             

data v sou adnicovém systému WGS-Ř4. 

Specifikace formátu SOSI uvádí, že formát používá kódování znak UTF-Ř. V           

p ípad , že tomu tak není, je nutné provést konverzi znak - ty jsou v textovém souboru -                 

lze tedy použít utilitu iconv. 

XLSX, ODS - Soubory v tomto formátu obsahují komprimovaný XML dokument,           

který pro kódování znak používá kódování UTF-Ř. GDůL tedy nemá problém s            

rozpoznáváním kódování. Sloupce se sou adnicemi nebo jinak definovanou geometrií se,          

stejn jako u formátu CSV, mapují pomocí souboru virtuálního formátu VRT [2ř] a v              

p ípad pot eby transformace do jiného sou adnicového systému je nutno specifikovat          

vstupní sou adnicový systém pomocí parametru S-SRS. 

Provádí-li se konverze do t chto formát a vstupní kódování není rozpoznáno ani            

jinak definováno, GDůL p edpokládá, že je UTF-Ř. 

WMS, WFS - Geodata je možné publikovat také prost ednictvím služby WMS,           

pozd ji též i WFS. Publikování zde nezajišťuje knihovna GDůL, ale MapServer [57],            

který vstupní data načítá práv prost ednictvím knihovny GDůL. V konfiguraci lze pro            

MapServer definovat jak použitý sou adnicový systém vstupních dat parametrem         
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PROJECTION, tak i kódování znak pomocí parametru ENCODING v náv šti LůBEL.           

Správné kódování je d ležité jak pro zobrazování popisk v map , tak pro dotazy             

getFeatureInfo Ěresp. getFeatureě, poskytované službou WMS a WFS. Správné určení          

sou adnicového systému je pak nezbytné pro dotazy uživatel s požadavkem získat data v             

r zných sou adnicových systémech. Konfigurace MapServer umožňuje pomocí parametru        

wms_srs pro každou vrstvu definovat, v jakých sou adnicových systémech je možné vrstvu            

požadovat - zde by m l být jen výčet t ch sou adnicových systém , které jsou pro dané               

území relevantní - viz následující kapitola. 

GDůL umožňuje i čtení vektorových dat publikovaných službou WFS - jedná se            

prakticky o data ve formátu GML. 

Tabulka 3 - Přehled formátů a potenciálních problémů 

Vstupní formát Detekce 
SRS 

Detekce 
kódování 

Hrozby Řešení 

ESRI Shapefile ANO* ANO* Chybějící PRJ; 
Chybné/nerozpoznané 
kódování 

Dodání PRJ souboru; 
Dodání CPG souboru; 
Použití dodatečných parametrů 

KML, GeoRSS, 
GPX 

NE** ANO Chybně uvedené  
kódování 

Překódování pomocí iconv 

GML, WFS ANO ANO Chybně uvedené  
kódování; 
Přehozené souřadnice  
XY u od WFS v. 1.1.0 u       
geograf. souř. 

Překódování pomocí iconv; 
Použití dodatečných parametrů 

GeoJSON, 
TopoJSON 

NE NE** Jiné kódování než uvádí 
specifikace formátu; 
Neznalost SRS 

Překódování pomocí iconv; 
Detekce SRS; 
Použití dodatečných parametrů 

MapInfo ANO ANO   

CSV NE NE Neznalost kódování; 
Neznalost SRS 

Detekce kódování; 
Detekce SRS; 
Překódování pomocí iconv; 
Použití dodatečných parametrů 

DGN NE NE Neznalost kódování; 
Neznalost SRS 

Detekce kódování; 
Detekce SRS; 
Překódování pomocí iconv; 
Použití mezikroku při konverzi; 
Použití dodatečných parametrů 

VFR / RUIAN NE** NE** Odlišný SRS dle data    
původu dat 

Použití dodatečných parametrů 
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SOSI NE** NE** Jiné kódování než uvádí 
specifikace formátu; 
Jiný SRS než uvádí 
specifikace formátu; 

Překódování pomocí iconv; 
Použití dodatečných parametrů 

XLSX, ODS NE ANO Neznalost SRS Detekce SRS; 
Použití dodatečných parametrů 

 
* Pokud jsou v parametry datech uvedeny a správně definovány 
** Předpokládají se hodnoty dle specifikace formátu 
 
 

5.4. Databáze EPSG 
V r zných zemích sv ta je pro r zné účely používáno mnoho referenčních           

sou adnicových systém ĚSRSě - celosv tov je definováno n kolik tisíc SRS. Je nezbytné            

um t sou adnice bodu z jednoho SRS transformovat do jiného SRS. 

Databáze EPSG je široce využívanou databází zemských elipsoid , geodetických         

dat, zem pisných a kartografických sou adnicových systém , m rných jednotek a dalších          

údaj spojených s definicí geodetických parametr . EPSG databáze je databáze parametr           

požadovaných k jednoznačnému identifikování sou adnicového systému a definování        

transformací a konverzí mezi jednotlivými SRS.  

Databáze EPSG byla vytvo ena v roce 1řŘ5 společností European Petroleum          

Survey Group ĚEPSGě, což byla v decká organizace, která m la úzké vazby k evropskému             

naftovému pr myslu a skládala se z odborník pracujících v oblasti aplikované geodézie,            

mapování a kartografie související s ropným pr myslem. V roce 2005 organizace zanikla a             

databáze p ešla pod správu nástupnické organizace IOGP ĚThe International ůssociation of           

Oil & Gas producersě. Nyní pod zkratkou EPSG rozumíme Geodetic Parameter Set Ěvlastní             

databáziě. Nezam ňujme ji tedy s názvem zaniklé organizace EPSG. Data jsou           

zve ejňována p ibližn t ikrát až čty ikrát za rok ve form relační databáze Microsoft            

ůccess a SQL skriptu pro import do databází MySQL, Oracle nebo PostgreSQL. 

Databáze EPSG obsahuje definice všech sou adnicových systém , včetn uvedení         

číselného rozsahu sou adnic v daném sou adnicovém systému. Ve svých 22 tabulkách           
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definuje kolem 6000 sou adnicových systém . Pro účely této práce je d ležitá tabulka            

epsg_area, která definuje celkem 3104 oblastí: 

 

Obr. 15 - Vybrané klíčové tabulky databáze EPSG 

Krom toho publikuje také geografickou vrstvu k tabulce epsg_area - tabulku           

epsg_area_polygon, která definuje hranice t chto oblastí - na rozdíl od tabulky epsg_area,            

která definuje jen rozsah sou adnic Ěextentě v sou adnicovém systému WGS Ř4. Tabulka            

epsg_coordinatereferencesystem pak obsahuje všechny sou adnicové systémy v       

kompetenci EPSG - resp. asociace IOGP. Každému sou adnicovému systému je tedy           

p id lena oblast použití.  

V souvislosti s tématem disertační práce jsou tyto informace využitelné p i analýze            

a detekci sou adnicových systém . 

5.5. Geolokace 
Geolokace je metoda, která pomocí r zných technik zjišťuje geografickou polohu          

cílového objektu Ěpočítač, mobilní telefon, zví e, …ě. Jedná se typicky o poštovní adresu,             

tj. stát, m sto, PSČ, ulice nebo podobný údaj Ě eka, jezero, poho í, …ě, čímž se odlišuje od                

pozičních systém , které udávají zem pisné sou adnice [Ř]. 

Tato práce se zabývá mimo jiné i geolokaci uživatele - tím je chápána fyzická              

geografická poloha uživatelova počítače nebo za ízení a lze ji v prost edí internetu zjistit             

n kolika zp soby: 

● Pomocí vestav ných funkcí webových prohlížeč v jazyce JavaScript        

Ěnavigator.geolocation.getCurrentPosition [34]ě. To ovšem vyžaduje v domý      

souhlas uživatele, který vyžaduje prohlížeč p i volání této funkce nebo který musí            
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být ud len v nastavení prohlížeče. Je nutné p edpokládat, že uživatel má tuto            

funkcionalitu zakázanou nebo souhlas neud lí. 

● Pomocí IP adresy uživatele a databáze GeoIP [31]. Toto je pom rn spolehlivá            

metoda - pokud nap íklad uživatel nepoužívá n jaký jemu vzdálený proxy server. 

● Geolokaci lze v n kterých p ípadech odhadnout i na základ parametr prohlížeče,           

které má k dispozici webový aplikační server v podob prom nné          

HTTP_USER_ůGENT - a to na základ jazyka webového prohlížeče uživatele          

[34]. 

● V p ípadech, kdy uživatel vstoupil na web aplikace z jiné odkazující stránky, pak             

aplikační server dokáže tuto adresu získat a identifikovat doménu prvního ádu -            

tedy nap . .cz. Je to další indicie, která m že lokalizovat uživatele alespoň na             

úroveň státu. 

Výše uvedené metody lze aplikovat do všech moderních webových prohlížeč na stran            

klienta nebo programovacích jazyk  na stran  serveru. 

Pokud uživatel poskytne geoaplikaci svá geodata, se kterými chce pracovat, lze tato            

geodata automaticky analyzovat a získat množinu parametr , mezi n ž pat í mimo jiné ve             

v tšin p ípad i použitý sou adnicový systém a vždy rozsah sou adnic, které jsou klíčové             

pro zjišt ní zájmové oblasti - i tímto lze s vysokou pravd podobností lokalizovat uživatele             

- za p edpokladu, že pracuje s daty ze svého okolí. 

5.6. Programové knihovny použité pro zpracování dat 
P i ešení práce byla, mimo d íve jmenované technologie, použita ada r zných           

knihoven jazyka Python pro zpracování dat, provád ní analýz a vytvá ení model . Níže je             

uveden stručný popis a využití nejd ležit jších knihoven. 

Orange - je programový prost edek určený pro dolování dat a strojové učení            

obsahující jak vizuální programovací rozhraní pro analýzu a vizualizaci dat, tak i            

programové rozhraním pro jazyk Python. Pro klasifikaci dat nabízí adu klasifikátor -            

mezi n pat í nap . Bayes v, k-nejbližších soused nebo i um lé neuronové sít . Orange je              

pojmenována i knihovna jazyka Python, která je součástí tohoto stejnojmenného          
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komplexního software. V rámci disertační práce byla tato knihovna použita pro vytvo ení            

modelu um lé neuronové sít  s využitím klasifikátoru Neural Network Learner. 

Scikit-learn - je rozší ením jazyka Python, které používá knihovny Numpy a Scipy            

a poskytuje jednoduché a účinné nástroje pro dolování a analýzu dat. Obsahují r zné             

algoritmy strojového učení. V rámci disertační práce byla zkoumána a testována           

klasifikace s využitím klasifikátoru Multi-layer Perceptron Classifier ĚMLPClassifierě a         

dále model s využitím SGD klasifikátoru ĚStochastic Gradient Descentě. 

ůpyori - jednoduchá implementace algoritmu ůpriori pro Python, poskytovaného         

jak pomocí ůPI, tak i utility p íkazového ádku. V rámci ešení práce byla knihova použita               

pro testování samotného algoritmu p i studování jeho principu. 

5.7. Cloudová ešení pro strojové učení 
Pro účely strojového učení, lze krom vývoje vlastních nástroj s pomocí r zných            

knihoven, využít i komerční služby v podob r zných tzv. cloudových ešení od r zných             

poskytovatel , kte í nabízejí ešení pro širokou škálu r zných typ úloh. Mezi nejznám jší            

pat í nap . Cloud Machine Learning Engine společnosti Google, Microsoft Azure Machine           

Learning, či Amazon Machine Learning. V této práci bylo využito služeb společnosti            

ůmazon - zejména z d vodu současného využívání i dalších služeb služeb ůmazon Web             

Services ĚůWSě od této společnosti a lepší vzájemné integraci. 

Služba ůmazon Machine Learning ĚůWS MLě je služba, která usnadňuje          

vývojá m na všech úrovních použít technologie strojového učení. Služba poskytuje          

vizualizační nástroje a pr vodce, kte í uživatele provedou procesem vytvá ení model          

strojového učení, a to i bez znalosti algoritm strojového učení a použitých technologií.             

Služba ůmazon Machine Learning je vysoce škálovatelná a je schopna generovat miliardy            

p edpov dí denn v reálném čase. Proces vytvá ení modelu strojového učení se skládá ze             

t í operací: analýzy dat, trénování a vyhodnocení. ůnalýza dat vypočte a zobrazí distribuci             

dat a navrhuje transformace, které optimalizují proces trénovaní modelu. Proces trénování           

najde a uloží prediktivní vzory nad transformovanými daty. Ve volitelném posledním           

kroku je vyhodnocena p esnost modelu. Data lze služb poskytnout prost ednictvím CSV           
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soubor p es službu ůmazon S3 nebo prost ednictvím p ístupu do MySQL databáze v            

rámci služby ůmazon RDS. Služba ůWS ML poskytuje také ůPI pro modelování a ízení,              

které umožní vytvá et, revidovat a odstraňovat zdroje dat, modely i jejich vyhodnocení. To             

umožňuje automatizaci p i vytvá ení nových model v p ípadech, kdy jsou k dispozici            

nové údaje pro model. Rozhraní ůPI je také možné použít pro spoušt ní existujících             

model  a provád ní dávkových predikcí.  [56] 

 

Obr. 16 - Dataflow diagram služby Amazon Machine Learning 
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6. VLůSTNÍ VÝSLEDKY 

Tato část práce je zam ena na praktické ešení popisované problematiky, p ičemž           

je využito zkušeností a provozních dat existující geoaplikace, která se s popisovanou            

problematikou setkává. Cílem autora práce je navržené postupy implementovat do          

prost edí této geoaplikace - navržené postupy jsou však na úrovni obecného konceptu,            

který je použitelný v libovolné jiné geoaplikaci, která eší problematiku importu a exportu             

geodat uživatel . 

6.1. Implementační prost edí 
Téma této disertační práce vzniklo na základ pot eb ešit popisované problémy ve            

webové geoaplikaci MyGeodata Converter Ěresp. platformy MyGeodata Cloudě p i práci s           

geodaty uživatel - p edevším p i jejich importu a exportu. MyGeodata Cloud je webový             

portál, který umožňuje ukládání, sdílení a publikování prostorových dat, jejich konverzi,           

transformaci a vizualizaci. Je tvo en t emi dílčími aplikacemi: 

MyGeodata Drive – webová aplikace, určená pro svobodné sdílení prostorových dat v            

prost edí internetu. Uživatelé zde mají p id lený diskový prostor, který mohou využít k            

nahrání jak vektorových, tak i rastrových prostorových dat. Po nahrání dat se provede             

automatická detekce a evidence metadat – uživatel pak m že n která metadata upravit,            

zadat klíčová slova a p id lit datové sad licenci a bližší popis. Data pak m že sdílet s                

konkrétními uživateli nebo je publikovat ve ejn – v tomto p ípad pak taková datová sada              

bude zahrnuta do výsledk vyhledávání pro ostatní uživatele. Vyhledávání je umožn no           

pomocí zadání klíčových slov, která data obsahují v názvu nebo v metadatech. Dále je              

možné aplikovat filtr dle geografické oblasti zájmu a dle typu dat Ěbodové, liniové,             

polygonové, rastrovéě. Umožn no je data i se adit podle r zných kritérií. U vektorových            

dat je umožn no zobrazit atributovou tabulku hodnot nebo data zobrazit v map .            

Uživatelem vybrané datové sady pak je možné stáhnout v p vodním formátu nebo je             

konvertovat do jiných datových formát  či sou adnicových systém . 
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MyGeodata Converter – webová aplikace, určená pro provád ní formátových konverzí a           

transformaci sou adnicových systém prostorových dat – vektorových i rastrových. Je          

podporována v tšina nejpoužívan jších formát a sou adnicových systém z oblasti GIS a           

CůD systém . Uživateli je umožn no nahrát a konvertovat či transformovat svá vlastní            

geodata nebo m že konvertovat data, která jsou sdílená jinými uživateli v aplikaci            

MyGeodata Drive. Po nahrání nebo výb ru dat m že uživatel zvolit výstupní datový            

formát, výstupní sou adnicový systém a jiné parametry pro danou konverzi. Výsledek           

konverze je možné stáhnout komprimovan  – ve formátu ZIP. 

MyGeodata Map – jednoduchá mapová prohlížečka prostorových dat, uložených na          

MyGeodata Drive. 

 
Obr. 17 - Ukázka grafického prostředí geoaplikací portálu MyGeodata Cloud - aplikace Drive 

(Warehouse), Converter a Map. 

Webový portál MyGeodata Cloud používá systém pro správu obsahu Django CMS           

s využitím návrhových šablon Bootstrap 3.3 a je dostupný prost ednictvím b žných           

webových prohlížeč na adrese https://mygeodata.cloud. Serverová část je realizována v          

programovacím jazyce Python 2.7. Klíčovou programovou knihovnou pro manipulaci s          
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prostorovými daty je knihovna GDůL/OGR, verze 2.2.1. Pro vizualizaci geodat je na            

stran  serveru použit MapServer 7.0, na stran  klienta pak OpenLayers 3. 

Z ešené problematiky této práce uvedená geoaplikace eší p edevším tyto          

vyjmenované problémy: 

● určení neznámého sou adnicového systému vstupních dat, 

● detekce kódování znakové sady atributové složky vstupních geodat, 

● volba výstupního sou adnicového systému p i exportu geodat, 

● volba výstupního formátu uložení geodat p i exportu geodat, 

● volba konverzních parametr  p i exportu dat. 

6.2. Určení neznámého sou adnicového systému 
V p ípad , že u vstupních dat uživatele nelze jednoznačn detekovat použitý           

sou adnicový systém a uživatel pot ebuje tato geodata zobrazit v mapové aplikaci spolu s             

jinými daty, která mají odlišný SRS, provád t konverze do n kterých jiných datových            

formát , které striktn používají SRS WGS Ř4 a pro uložení do tohoto formátu tedy              

pot ebují vstupní data transformovat z p vodního SRS do WGS Ř4 Ěnap . KML nebo             

GPXě, či v neposlední ad je transformovat do jiných SRS, je nutné najít zp sob, jak               

t mto dat m p i adit správný sou adnicový systém. S ohledem na skutečnost, že existuje            

cca 5 000 sou adnicových systém a n kte í uživatelé ani nev dí, jaký sou adnicový            

systém je u jejich dat použit, je p inejmenším vhodné uživateli volbu správného            

sou adnicového systému navrhnout. 

6.2.1. P edzpracování dat 

V prvním kroku lze využít databázi EPSG [32], která obsahuje definice všech            

sou adnicových systém , včetn uvedení číselného rozsahu sou adnic v daném         

sou adnicovém systému. Rozsah sou adnic vstupních dat uživatele je bežnými nástroji GIS           

snadno zjistitelný, a tak lze jednoduchým prostorovým pr nikem obou rozsah Ěrozsah dat            

uživatele vs. rozsah sou adnic sou . systému dle EPSG databázeě omezit nabídku           

vyhovujících sou adnicových systém  na počet p ibližn  desítek až stovek záznam . 
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Obr. 18 - Diagram a grafické znázornění způsobu užšího výběru SRS porovnáním rozsahu 

souřadnic geodat uživatele s definicemi souřadnicových systémů databáze EPSG 
 

Dále je zde velká pravd podobnost, že data uživatele jsou z oblasti nebo zem ,             

odkud uživatel ke geoaplikaci p istupuje. P istupuje-li uživatel k aplikaci nap . z České            

republiky, lze z databáze EPSG vyhledat seznam všech relevantních sou adnicových          

systému, použitelných pro Českou republiku a pr niku s d ív jším užším výb rem p id lit            

vyšší skóre v po adí nabízených sou adnicových systém . Takto m že vypadat zmiňovaný           

dotaz nad databází EPSG Ěkódy area_of_use_code 1262 a 3544 jsou pro množinu            

sou adnicových systém  používáných celosv tov ě: 

SELECT * FROM epsg.epsg_coordinatereferencesystem 
WHERE area_of_use_code IN ( 

SELECT area_code FROM epsg.epsg_area 
WHERE area_name ILIKE '%czech republic%' OR area_of_use ILIKE 
'%czech republic%') 

OR area_of_use_code IN (1262, 3544) 
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Nyní je nutné tyto záznamy nabídnout uživateli, pokud možno v po adí dle nejvyšší             

pravd podobnosti správné volby.  

6.2.2. Použití um lých neuronových sítí 

Úlohu určení nejvyšší pravd podobnosti správné volby SRS lze efektivn ešit s           

využitím um lé neuronové sít . Díky skutečnosti, že v provozních záznamech aplikace je            

krom geolokace uživatele p i každém importu dat evidován i rozsah sou adnic t chto dat             

a jejich sou adnicový systém Ěje-li znám nebo určí-li ho uživatelě, lze tyto provozní             

záznamy použít jako trénovací množinu pro um lou neuronovou síť s využitím metody            

backpropagation. 

S ohledem na zvolený programovací jazyk Python a jednoduchost použití, byla           

použita knihovna Orange [17], která je součástí stejnojmenného komplexního SW          

určeného zejména pro datamining a strojové učení, obsahující jak vizuální programovací           

rozhraní pro analýzu a vizualizaci dat, tak i programové rozhraním pro jazyk Python. Pro              

klasifikaci dat nabízí adu klasifikátor - mezi n pat í nap . Bayes v, k-nejbližších            

soused nebo i um lé neuronové sít . Uživatel zde p i volb klasifikátoru           

NeuralNetworkLearner volí pouze počet perceptron skryté vrstvy Ěomezeno na 1 skrytou           

vrstvuě, maximální počet iterací, regularizační koeficient a p íznak, zda mají být vstupní            

data normalizována, nap . takto: 

1. learner = 
Orange.classification.neural.NeuralNetworkLearner(name=’NeuralNetwo
rk’, n_mid=30, reg_fact=0.5, max_iter=1000, normalize=True) 

2. classifier = learner(data1) 
3. result = classifier(data2) 

kde data1 jsou trénovací data a data2 jsou vstupní hodnoty, pro které je vypočítávána              

výstupní hodnota. 

Ukázka trénovací množiny Ědata1ě: 

lat;lon;minx;miny;maxx;maxy;srs 
continuous;continuous;continuous;continuous;continuous;continuous;discret
e 
;;;;;;class 
24.0;54.0;50.082695;26.290099;50.229094;26.420466;4326 
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-34.0;-64.0;-60.730721189;-34.597396111;-55.775183095;-27.360970031;90091
3 
-30.956;-58.7833;386559.005193;6144961.99517;395405.706335;6154417.95145;
32721 
... 

Ukázka vstupních dat pro výpočet Ědata2ě: 

lat;lon;minx;miny;maxx;maxy 
continuous;continuous;continuous;continuous;continuous;continuous 
48;16;-904559;-1227299;-431680;-935203 

Vstupní a výstupní vrstvu perceptronové sít knihovna automaticky p izp sobí podle typu           

použitých dat Ěspojité / diskrétní prom nné, počet t ídě a automaticky zvolí p enosovou            

funkci. 

Pro trénovací data Ědata1ě bylo použito na vstupu t chto 6 spojitých prom nných: 

● lat, lon - zem pisné sou adnice uživatele, 
● minx, miny, maxx, maxy - rozsah Ěextentě vstupních dat uživatele, 

na výstupu pak tato jedna diskrétní prom nná: 

● srs - kód použitého sou adnicového systému. 

Po fázi učení lze tedy na vstup um lé neuronové sít p iložit           

hodnoty Ědata2ě, pro které chceme nechat vypočítat výstupní        

hodnotu. Výsledkem klasifikace tohoto vstupu je v tomto        

p ípad diskrétní hodnota s kódem sou adnicového systému,       

který odpovídá rozsahu sou adnic a geolokaci uživatele.       

Použitá knihovna Orange umožňuje získat výsledek i jako        

seznam všech možných t íd Ěkód sou adnicových systém ě s        

uvedením jejich vypočítané pravd podobnosti. Pomocí     

set íd ní dle maximální pravd podobnosti tak lze získat       

požadovaný seznam kód sou adnicových systém - ukázka       

takového výsledku je uvedena na obrázku 1ř. 

 

Obr. 19 - Ukázka výsledného 

ohodnoceného seznamu SRS 
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Báze znalostí - naučená neuronová síť, byla po ov ení správnosti uložena do            

souboru, čímž je umožn no opakované použití této um lé neuronové sít bez nutnosti            

opakování fáze učení - uložený soubor je možné znovu načíst. Takto naučená síť je              

spušt na jako systémová služba na serveru s aplikací MyGeoData Converter a pro její             

testování bylo p ipraveno ůPI rozhraní v podob zadání vstupních parametr níže uvedené            

URL adresy: 

http://converter.mygeodata.eu/service/extent2srs? 
lat=48 
&lon=16 
&minx=-904559 
&miny=-1227299 
&maxx=-431680 
&maxy=-935203 
 
Výsledkem dotazu je JSON objekt se seznamem kód sou adnicových systému a jejich            

pravd podobností Ěp íklad na obrázku č. 1řě. Tuto službu pak využívá samotná aplikace            

MyGeoData Converter pro nalezení sou adnicového systému vstupních dat uživatele v          

p ípadech, kdy není automaticky detekovatelný - jako výchozí je zvolen ten, který má             

nejvyšší pravd podobnost; ostatní jsou ale dále nabízeny uživateli k možné volb . 

6.2.3. Použití ůmazon Web Services Machine Learning 

V rámci hledání a testování jiných metod pro určení neznámého sou adnicového           

systému vstupních dat byla testována i služba Machine Learning ĚMLě společnosti           

ůmazon v rámci jejich platformy ůmazon Web Services ĚůWSě. Pro tuto službu bylo z              

provozní databáze aplikace MyGeodata Converter vybráno ze 6Ř 376 záznam celkem 10            

655 záznam takovým zp sobem, aby záznamy pokryly všechny evidované státy sv ta,           

pokud možno s co nejvíce variabilním geografickým rozložením uživatel v rámci           

každého státu. Pokud pro daný SRS v rámci státu existovalo více než 10 hodnot, bylo               

vybráno jen 30% z t chto záznam , maximáln však 100 hodnot. Služba Machine            

Learning však umožňuje klasifikovat data do maximáln 100 t íd - proto bylo ješt p i              

výb ru z databáze aplikováno pravidlo, že vybírané záznamy obsahuji SRS spadající mezi            

100 celosv tov nejčetn ji používaných SRS Ěcož splňuje řŘ% všech záznam ě. Záznamy           

z databáze byly vyexportovány do formátu CSV, který byl nahrán na úložišt S3             
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společnosti ůmazon, kam má služba Machine Learning p ístup. Vybraná data byla použita            

pro vytvo ení modelu a trénování. Pro validaci modelu bylo z databáze podobným            

zp sobem vybráno celkem 5 Ř6Ř záznam , které nebyly obsaženy v trénovací množin dat.             

Na základ vyhodnocení vstupních dat byl pro výpočetní model automatickým zp sobem           

vybrán algoritmus SGD ĚStochastic Gradient Descent - viz kapitola 4.5ě. Byla použita            

regularizace typu L2 s hodnotou 1e-4 Ěmediumě. Po provedení validace modelu, která je             

součásti této služby, bylo vypočteno celkové skóre F1 jako 0.72Ř - to vypovídá o vysoké               

p esnosti tohoto modelu. Obrázek 20 ukazuje četnost jednotlivých SRS obsažených v           

trénovacích datech - je patrné, že se jedná o tzv. velmi ídká data, čemuž odpovídá i                

vybraný SGD model. 

 

Obr. 20 - Četnost výskytu souřadnicových systémů v trénovacích datech. Souřadnicové systémy 
jsou uvedeny pod svými EPSG kódy - např. WGS 84 má EPSG kód 4326. 

Na obrázku 21 je uvedena tzv. matice zám n Ěconfusion matrixě. Na obrázku je             

zobrazeno jen n kolik nejčetn jších t íd - výsledky pro ostatní t ídy pak jsou k dispozici v               

CSV souboru, který je možné stáhnout. Nejv tší nep esnosti dle matice zám n nastávají u             

SRS, které používají sférické sou adnice - tedy stejné jako sou adnicový systém WGS Ř4,             

který je zároveň mezi SRS nejčetn jší ĚEPSG: 4326ě a za který jsou tyto SRS nejčast ji               

zam ňovány. Jako p íklad lze uvést sou adnicový systém NůDŘ3 ĚEPSG: 4326ě, který se            
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od SRS WGS Ř4 liší p edevším tím, že má definovanou oblast použití pouze na území               

USů a používá jiný elipsoid ĚGRSŘ0ě - maximální polohová nep esnost p i zám n obou             

SRS m že být 1.5 metr [55]. K této zám n dochází p edevším u dat, která spadají do                

rozsahu USů. Experimentáln však bylo z vybraných testovacích geodat zjišt no, že           

zám nou NůDŘ3 za WGS Ř4 nedojde po transformaci do jiného SRS k žádné polohové              

chyb - po transformaci ze SRS NůDŘ3 do WGS Ř4 nebo naopak nedošlo v testovaných               

geodatech k žádné zm n v hodnot sou adnic jednotlivých transformovaných bod ; je ale            

pravdou, že testovaná geodata spadala do centrální části USů a je možné, že v oblastech               

ůljašky či Havaje k rozdílu docházet m že Ězejména v tektonicky aktivních oblastech            

[55]ě. 

 

Obr. 21 - Matice záměn po provedení validace modelu SGD 

K častým zám nám také docházelo v p ípadech, kdy je totožný SRS definován            

pomocí dvou či více EPSG kód - nap . z d vodu, kdy uživatelé používají zastaralý kód,               

který se již nepoužívá, namísto nového. Typicky k tomu dochází nap . u EPSG 3Ř57 a               

starého EPSG ř00ř13 - což je WGS Ř4 / Pseudo-Mercator, resp. Google Maps Global              

Mercator. V ČR pak EPSG 5514 vs. EPSG 102067 - kterými je označován sou adnicový              
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systém S-JTSK / Krovak East North. Touto zám nou také k žádné nep esnosti ve             

skutečnosti nedojde. 

S ohledem na jednoduchost služby ůWS ML, vysokou p esnost modelu, nízkou           

cenu a minimální administrativní režii, byl tento model použit v aplikaci MyGeodata            

Converter jako výchozí Ěa nyní jedinýě model pro určení neznámého sou adnicového           

systému vstupních geodat. K tomuto účelu byl v prost edí webové služby Machine            

Learning vytvo en tzv. “end point” a službu je možné volat z programovacího jazyka             

Python nap íklad tímto zp sobem:  

import boto 
ml = boto.connect_machinelearning() 
record = {"country": "CZ", "lat": "49.2813987732", "lon": "16.564", "x1": 
"-773445", "x2": "-771420", "y1": "-976612", "y2": "-974023"} 
modelid = "ml-sVd30E8PtR2" 
model = ml.get_ml_model(modelid) 
endpoint = model.get('EndpointInfo', {}).get('EndpointUrl', '') 
prediction = ml.predict(modelid, record,predict_endpoint=endpoint) 
print(prediction['Prediction']['predictedLabel']) 
#> 5514 
 
kde v prom nné record jsou uvedeny známé vstupní parametry - zem uživatele,            

geolokace uživatele a rozsah vstupních geodat v sou adnicích p vodního sou adnicového          

systému. Výsledkem je pravd podobný EPSG kód t chto vstupních geodat - zde je to             

EPSG 5514 - tedy S-JTSK / Krovak East North. 

6.2.4. Porovnání použitých metod 

P i testování modelu s využitím um lé neuronové sít Ěůrtificial Neural Network -            

ůNNě s klasifikátorem NeuralNetworkLearner byla sledována jen celková úsp šnost         

p id lení správného SRS pro vstupní geodata s neznámým SRS, neboť zde nebyla            

možnost, jak jednoduše vytvo it matici zám n. Celková úsp šnost byla Ř7.4%. Lze tedy            

íci, že model založený na um lých neuronových sítích je p esn jší, než model SGD ĚF1              

skóre = 0.72Řě. To je dáno zejména lepší p izp sobivostí modelu ůNN, kdy model lépe              

kopíruje vstupní data. To také závisí na stanoveném množství perceptron ve skryté vrstv ,             

počtu cykl p i fázi učení a dalších parametrech. Na druhou stranu je ale tato p esnost               

“vykoupena” podstatn delší dobou trénování - která byla v tomto p ípad u ůNN zhruba              
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15 hodin, kdežto pro model SGD to bylo zhruba 10 minut. Rovn ž dotazování nad ůNN je                

podstatn komplikovan jší - v p ípad použití knihovny Orange je možné naučené znalosti            

serializovat a uložit jako tzv. Pickle formát - jeho znovunačtení ale trvá ádov n kolik              

vte in, a p i častém dotazování to neúm rn zat žuje operační systém. Proto je vhodné             

tento model mít zprovozn ný nap . jako systémovou službu spušt nou tzv. na pozadí, která             

má znalosti již načtené v pam ti a čeká na p ijetí dotazu a jeho vykonání. 

 

Obr. 22 - Procesní schéma určení neznámého SRS geodat 

6.3. Volba výstupního sou adnicového systému 
P i exportu dat uživatele a v p ípadech, kdy uživatel pot ebuje transformovat data            

do jiného sou adnicového systému, je nutné uživateli vhodným zp sobem umožnit volbu           

sou adnicového systému, do kterého m žou být jeho geodata transformována - nap íklad           

op t pomocí seznamu set íd ného dle nejvyšší pravd podobnosti použití sou adnicového         

systému pro lokalitu uživatele a rozsah jeho dat. Výčet vhodných sou adnicových systém            

lze získat pr nikem rozsahu sou adnic dat uživatele Ěv SRS WGS Ř4ě a definovaných             

oblastí použití jednotlivých sou adnicových systém dle databáze EPSG Ěrovn ž v SRS           

WGS Ř4ě - zem pisné sou adnice dat uživatele musí geograficky zcela spadat do oblasti             

použitelnosti daného sou adnicového systému. Tímto výb rem se také zabrání tomu, aby           

uživatel mohl provést transformaci dat do sou adnicového systému, který má definovanou           

oblast použití v jiné geografické oblasti. K set íd ní seznamu se op t nabízí použití um lé              

neuronové sít obdobným zp sobem, jak bylo uvedeno v p edchozím p ípad , p ípadn           

jinou metodou. Zm ní se p edevším trénovací množina a počet vstup . Na vstupu jsou             

zem pisné sou adnice uživatele Ějeho geolokaceě - tedy spojité hodnoty, na výstupu pak            

kód uživatelem požadovaného sou adnicového systému Ědiskrétní hodnotyě - tyto         
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informace jsou čerpány z provozních záznam aplikace, uložených v databázi. Po           

ukončení fáze učení a p iložení hodnot sou adnic geolokace uživatele na vstup sít či             

modelu, je na výstupu sít Ěresp. výstupu programové funkceě získán seznam           

sou adnicových systém s pravd podobností jejich použití v dané geolokaci - na základ            

toho lze d íve zmiňovaný seznam získaný pr nikem z EPSG databáze, set ídit dle takto             

získaných hodnot pravd podobnosti Ětedy pouze t ch položek, které se nacházejí v obou            

seznamech, p ičemž platí, že všechny položky z prvního seznamu jsou obsaženy v            

seznamu získaném z výpočetního modeluě. Výsledek má stejnou podobu, jako v           

p edchozím p ípad  - v JSON formátu. 

6.3.1. Validace výsledku modelu p i použití um lé neuronové sít  

P esnost výsledku v tomto p ípad nelze nijak exaktn určit. Nelze totiž íct, který             

výstupní sou adnicový systém je pro uživatele ten nejlepší. Pokud data uživatele spadají do             

geografického rozsahu daného sou adnicového systému, nelze íci, že je zvolen špatn . V            

tomto p ípad jde spíše o určení nejvyšší pravd podobnosti daného výstupního SRS v dané             

lokalit . Pro vizuální kontrolu výsledku byla vygenerována pravidelná síť bod se           

zem pisnými sou adnicemi XY a pro každý z bod byla vypočtena pravd podobnost           

použití jednotlivých sou adnicových systém - v JSON formátu. Z tohoto seznamu bylo            

pro kontrolu vybráno n kolik sou adnicových systém typických pro určitou oblast použití           

a hodnoty pravd podobnosti pro tento sou adnicový systém byly p id leny danému bodu.           

Tato síť byla následn p evedena do rastrové podoby a zobrazena v map . Výsledek je              

uveden na následujících obrázcích. 
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Obr. 23 - Pravděpodobnost výskytu použití souřadnicového systému S-JTSK v Evropě (oblast 

typická pro jeho použití je Česká republika a Slovensko) 

 

Obr. 24 - Pravděpodobnost výskytu použití souřadnicového systému Gauss-Kruger zone 4  (oblast 
typická pro jeho použití je centrální část Německa v pásu sever-jih) 

2017 76 



 

ůntonín Orlík: Prediktivní analytické postupy pro výb ry a p edzpracování geodat 

 

 
Obr. 25 - Pravděpodobnost výskytu použití souřadnicového systému OSGB 1936 (oblast typická 

pro jeho použití je Velká Británie) 

Výše uvedené výstupy dokazují, že na základ geolokace uživatele lze velmi dob e            

odhadnout sou adnicové systémy, které se zde používají. Je nutno podotknout, že majoritní            

podíl ve všech zemích mají celosv tov používané sou adnicové systémy WGS Ř4 a World             

Mercator - proto je nap . u České republiky pravd podobnost použití národního           

sou adnicového systému S-JTSK jen n co kolem 20% 

Na obrázku č. 25 je patrné použití britského národního sou adnicové systému i na             

východ Turecka - to je dáno tím, že n kolik uživatel zde tento systém použilo, a to se                 

promítlo i do synaptických vah v um lé neuronové síti. Vzhledem k tomu, že v okolí této                

oblasti je velmi málo uživatel a velká oblast je bez vstupních dat Ěviz obr. 26ě, m že zde                 

neuronová síť generovat prakticky cokoliv - to se ovšem zm ní p i prvním výskytu dat od               

uživatele z této p vodn prázdné oblasti a následným znovu naučením sít s t mito novými              

daty. 
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Obr. 26 - Geolokace uživatelů aplikace - Evropa  

Oblast bez uživatel je samoz ejm i v mo ích a oceánech - výstup z neuronové sít je zde                 

ovlivn n p edevším daty z blízkých oblastí, jak lze vid t na obrázku č. 25 - jižn od Velké                 

Británie. 

 

Obr. 27 - Geolokace uživatelů aplikace MyGeoData Converter (za období 5 měsíců 2013) 
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6.3.2. Použití ůmazon Web Services Machine Learning 

I pro tuto úlohu - volbu vhodných výstupních sou adnicových systém , byla           

testována služba ůWS Machine Learning. Z provozní databáze aplikace MyGeodata          

Converter bylo vybráno celkem 721 záznam , kdy uživatel p i konverzi cílen zvolil jiný             

výstupní SRS než vstupní. Vynechány byly p itom záznamy, které obsahovaly EPSG kód            

4326 - což je sou adnicový systém WGS Ř4, neboť tento SRS je nejčetn jší ve všech               

zemích a bude v nabídce výstupních SRS uveden vždy na prvním míst . Dv t etiny z               

t chto záznam byly použity pro vytvo ení modelu, jedna t etina pak pro jeho validaci. P i              

výb ru z databáze bylo aplikováno pravidlo, že vybírané záznamy obsahují SRS spadající            

mezi 100 celosv tov nejčetn ji používaných SRS Ělimit služby ůWS ML je maximáln            

100 t ídě - což splňuje 74% všech záznam . Službou ůWS ML byl automaticky vybrán              

algoritmus SGD - to odpovídá charakteru dat i četnosti t íd, kdy je z ejmé, že se jedná o                 

velmi ídká data - viz obr. 2Ř. 

 
Obr. 28 - Četnost výskytu souřadnicových systémů v trénovacích datech. Souřadnicové systémy 

jsou uvedeny pod svými EPSG kódy. 

Po provedení validace modelu, bylo vypočteno celkové skóre F1 jako 0.255 - to se              

zdá být jako velmi nízké číslo vypovídající o nízké p esnosti modelu - to je ale z principu                 
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dané úlohy v po ádku, neboť jak již bylo uvád no d íve u modelu s ůNN, tak pro                

jakoukoliv lokalitu není správný jen jeden SRS, ale je jich zpravidla více a cílem je zjistit,                

které SRS jsou v dané lokalit používány nejčast ji. Skóre F1 tedy nemá v tomto p ípad               

náležitou vypovídací hodnotu.  

 
Obr. 29 - Matice záměn po provedení validace modelu SGD 

Pravd podobnost výskytu jednotlivých SRS v dané lokalit je možné zjistit, pokud           

pro model, podobn jako v p edchozím p ípad , vytvo íme tzv. end point a provedeme             

dotaz, v jehož parametrech je uveden kód zem uživatele, jeho zem pisná ší ka a délka -               

výsledkem pak je objekt JSON, ze kterého lze zjistit pravd podobnost použití jednotlivých            

SRS v dané lokalit  - viz obr. 30. 
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Obr. 30 - Ukázka výsledku dotazu pro volbu výstupního souřadnicového systému (omezeno na 7 

výsledků s nejvyšším skóre) 

6.3.3. Porovnání použitých metod 

U obou testovaných metod byla použita jiná trénovací data a jiná metodika jejich             

výb ru. U metody s využitím ůNN bylo testování provád no v roce 2013 a do trénovacích               

dat byly zahrnuty krom záznam s výstupním SRS i záznamy se vstupním SRS, kdežto u               

metody SGD byly použity jen ty záznamy, pro které uživatel p i konverzi cílen zvolil jiný               

výstupní SRS než vstupní, a to v období na p elomu roku 2016 a 2017. Detailn jší               

srovnání výsledk obou metod by tak nem lo smysl, neboť by se srovnávalo            

nesrovnatelné. Od metody s využitím ůNN již bylo z technických a provozních d vodu             

upušt no a nyní je v rámci aplikace MyGeodata Converter používána metoda s využitím             

ůWS ML a metody SGD. Z technických a časových d vod tedy již služba s využitím               

ůNN nebyla obnovována a model pro totožná data již nebyl p epočítán. Ob testované             

metody však vracejí velmi podobné výsledky. Z povahy úlohy by však ani nebylo možné              

stanovit, která metoda vrací relevantn jší výsledky. Z hlediska praktického využití je           

d ležité, že uživatel m že díky t mto metodám, p i volb výstupního sou adnicového           

systému svých exportovaných dat, získat nabídku relevantních SRS, set íd ných dle          

nejvyšší pravd podobnosti využití v dané lokalit . 
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Obr. 31 - Zjednodušené procesní schéma pro výběr vhodných SRS při exportu geodat 

6.4. Volba výstupního formátu 
Volba výstupního formátu je parametr, o kterém rozhoduje uživatel. Uživateli          

samoz ejm lze nabídnou seznam možných výstupních formát dle jejich oblíbenosti - viz            

obázek č. 1 z analýzy v kapitole č. 2.3.1. Jak ale bylo dokázáno d íve Ěviz též mapa na obr.                   

4 a 5ě, pot eby uživatel jsou i v tomto ohledu v r zných zemích sv ta r zné. Navíc lze                 

p edpokládat, že pokud uživatel pot ebuje provést pouze formátovou konverzi Ěbez          

transformace sou adnicového systémuě, bude vyžadovat na výstupu jiný formát, než na           

vstupu Ětedy jiný než ten, který importovalě. Preference výstupního formátu jsou tedy            

závislé p edevším na t chto vstupních parametrech: 

● geolokaci uživatele - sou adnice XY Ěspojité hodnotyě 

● použitém vstupním formátu Ědiskrétní hodnotyě 

● p íznaku, zda se očekává transformace do jiného sou adnicového systému         

Ědiskrétní hodnotaě 
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Požadovanou výstupní hodnotou pak je tedy nejpravd podobn jší výstupní formát dat, do           

kterého chce uživatel svá data konvertovat Ěrespektive seznam set íd ný dle nejvyšší           

pravd podobnostiě - jedná se tedy o diskrétní hodnotu. 

Tuto úlohu sice lze rovn ž ešit s využitím um lé neuronové sít , avšak je nutné si               

uv domit, že ji lze efektivn ešit i jednodušším zp sobem. Volba výstupního formátu pro             

uložení geodat je sice závislá na geolokaci uživatele, avšak dá se p edpokládat, že na rozdíl               

od volby sou adnicového systému, který se i v r zných částech rozsáhlejších stát m že             

lišit - což je záležitost geometrické p esnosti, je volba výstupního formátu závislá            

p edevším na politice v dané zemi - tedy na tom, jaké programové prost edky a postupy               

jsou up edňostňovány nap . ve státní správ , ve školách, či v jiných vzd lávacích            

institucích. Od toho se pak odvíjí pot eby uživatel v dané zemi. Navíc uživatel v tšinou              

ví, jaký výstupní formát pot ebuje - cílem této úlohy je jen p i adit priority k jednotlivým               

formát m dle nejvyšší pravd podobnosti a usnadnit tak uživateli jejich výb r. Z t chto            

d vod tedy lze generalizovat geolokaci uživatele ze sou adnic XY na úroveň státu. Nyní             

využití neuronových sítí či jiných model pozbývá smysl, neboť lze úlohu ešit prostým             

statistickým vyhodnocením, kdy se pro daný stát dle geolokace uživatele provede dotaz do             

databáze ze zaznamenaných dat aplikace, který vrátí seznam výstupních formát vzestupn           

set íd ný dle četnosti jejich volby, nap .: 

SELECT country, "format", Count(ip) AS cnt FROM 
 (SELECT lu.country, f.code AS format, lu.ip 
   FROM converter_loguser AS lu 
   INNER JOIN converter_format AS f ON ((lu.value->>'out format_id')::int=f.id) 
   WHERE lu.parameter_id=2 
   GROUP BY lu.country, f.code, ip 
 ) AS foo 
GROUP BY country, "format" 
ORDER BY cnt DESC; 
 

Uvedený SQL dotaz je možné ješt podmínit konkrétním typem geodat - vektorovým nebo             

rastrovým. Ukázka p ehledu 20 nejpoužívan jších výstupních formát pro n kolik         

vybraných stát  je uvedena v tabulce 4. 
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Tabulka 4 - Ukázka přehledu dvaceti nejpoužívanějších výstupních formátů geodat pro vybrané            
země. Tabulka obsahuje vektorové i rastrové formáty. 

 

Z tabulky je patrné, že po adí nejpoužívan jších výstupních formát geodat se v            

r zných státech podstatn liší - nap . v České republice či Špan lsku se formát MapInfo              

File prakticky nepoužívá, zatímco v Malajsii je t etím nejžádan jším formátem. Dále nap .            

ve Špan lsku je nejžádan jším formátem ůutoCůD DXF, kdežto v USů je až na sedmém              

míst . Je nutné zd raznit, že tyto uvedené výsledky nejsou zkresleny p ípady, kdy nap .             

jeden uživatel provede konverzi n kolika tisíc soubor nap . z formátu GML do GeoJSON             

a tím by výrazn ovlivnil výsledek šet ení - z SQL dotazu uvedeného výše je patrné, že                

data jsou agregována dle IP adresy, ze které je vždy brána jen jedinečná konverze. ešena               

ale není nap . situace, kdy uživatel zpracovává projekt pro zákazníka z jiné zem , kde se               

preference výstupních formát mohou lišit. Pravd podobn se ale bude jednat jen o malé             

procento p ípad . 

ůčkoliv se m že zdát být tato úloha, která pro jednotlivé státy sv ta se adí výstupní              

formáty geodat dle jejich používanosti v dané zemi, ned ležitá, tak z pohledu            

uživatelského komfortu to p ínos zcela jist má. Seznam možných výstupních formát nyní            

nap . v aplikaci MyGeodata Converter čítá desítky položek a uživatel m n kdy trvá            

pom rn dlouho, než najdou ten, který hledají - obzvlášt pokud mají n které formáty             

r zné možnosti označení - uživatel nap . hledá formát DXF, ten je ale uveden jako              

ůutoCůD DXF, nebo místo CSV uveden jako Comma Separated Value ĚCSVě. Tato            
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skutečnost zdlouhavého vyhledávání výstupního formátu, byla ov ena pomocí        

implementace tzv. “nahrávacího kódu” služby SmartLook do webových stránek aplikace          

MyGeodata Converter, která zp tn umožňuje vizuáln sledovat chování jednotlivých         

návšt vník webových stránek - bylo z ejmé, že pokud hledaný formát nebyl umíst n na             

p edních pozicích rozbalovacího seznamu, trvalo uživatel m vyhledání požadovaného        

formátu podstatn  déle. Z tohoto pohledu tedy takto zpracovaná data smysl mají. 

6.5. Určení znakové sady 
Chybn identifikovaná znaková sada Ěkódování znak ě atributové složky geodat         

m že p i jejich zpracování zp sobit nevratné znehodnocení takových dat. Týká se to            

zejména datových sad, které používají jiné znaky než znaky anglické abecedy a znaky             

používané v informatice ĚůSCIIě - více o problematice znakových sad nap . v [44]. 

Podobn jako u sou adnicových systém , ani zde se mnoho uživatel v           

problematice neorientuje a často nemají zdání, co je to znaková sada nebo jaká znaková              

sada byla použita v jejich datech. Není-li to možné b žným zp sobem detekovat, je nutné              

zvolit vhodný zp sob, jak znakovou sadu detekovat alternativními zp soby nebo zp sob,           

jak bude uživateli nabídnut seznam potenciáln vyhovujících znakových sad. Existuje          

n kolik programových nástroj - utilit, které jsou schopny detekovat použitou znakovou           

sadu zvoleného textového souboru - tyto poskytovaly nejrelevantn jší výsledky: 

● uchardet - Universal CHůRset DETection library by Mozilla. Uchardet je knihovna           

pro detekci kódování, která bere sekvenci bajt neznámého kódování bez jakékoliv           

další informace a pokouší se určit kódování textu. Ukázka použití p íkazu: 

uchardet text.txt 

● file - p íkaz UNIX-like operačních systém , který p i použití parametru “-i” zobrazí            

mimo jiné i informace o pravd podobném použitém kódování znak . Ukázka          

použití p íkazu: 

file -i text.txt 

● enca - Extremely Naive Charset ůnalyser. Ukázka použití p íkazu: 
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enca -i text.txt 

● Python knihovna chardet - The Universal Character Encoding Detector - ukázka           

použití: 

#!/usr/bin/env python 
import chardet 
text_list = ["žluťoučký", "kůň", "úpěl"] 
print(chardet.detect(string.join(text_list, " "))["encoding"]) 
#> CP1250 

 
Je-li atributová složka geodat uložena v textovém souboru, lze tyto nástroje k detekci             

kódování použít p ímo na tento soubor - nap . GML, GeoJSON, CSV. V ostatních             

p ípadech je nutno atributovou složku do textového souboru dočasn  extrahovat. 

Ukázka extrakce atributové složky geodat do textového souboru a detekce kódování: 

ogrinfo -al -geom=NO dataset.mid > /tmp/text.txt 
uchardet /tmp/text.txt 

 
Bohužel však neexistuje žádný nástroj, který by detekoval pro daný jazyk znakovou            

stránku zaručen správn - n která kódování jsou si navzájem velice podobná a utilita             

sama o sob  není schopna posoudit, zda dekódované slovo dává v daném jazyce smysl. 

Je vysoce pravd podobné, že v datech je použito kódování, které je obvyklé v             

míst , odkud pochází uživatel, p ípadn v místech, která se geograficky p ekrývají s daty             

uživatele. ůplikace MyGeoData Converter zaznamenává jak geolokaci uživatele a rozsah          

sou adnic jeho dat Ěv p vodních sou adnicích i zem pisných sou adnicíchě, tak i použité            

kódování znak atributové složky dat - je-li detekovatelné. Pro ešení tohoto problému -             

detekce neznámého kódování znak v atributové složce geodat uživatele, se nabízí           

možnost využít shromážd ná data z provozní databáze systému MyGeodata konvertoru,          

kdy u vstupních geodat bylo kódování znak explicitn uvedeno v metadatech. Tato data             

by pak bylo možné použít nap . jako trénovací množinu pro um lou neuronovou síť či jiný               

výpočetní model. Informace o použitém kódování znak však byly do provozní databáze            

zaznamenávany až od počátku roku 2017 a navíc bylo zjišt no, že p ípad , kdy je              
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kódování explicitn uvedeno v metadatech geodat není mnoho - v drtivé v tšin p ípad se              

navíc jednalo o univerzální kódování UTF-Ř - viz tabulka: 

Tabulka 5 - Přehled počtu explicitně detekovaných znakových sad u importovaných geodat 
uživatelů aplikace MyGeodat Converter. 

 

Dokonce se ukázalo, že v mnoha p ípadech ani kódování znak , explicitn uvedené v             

metadatech, neodpovídá skutečnosti - zejména u formátu KML je často uvedeno kódování            

UTF-Ř, avšak použité kódování odpovídá nap . Windows-1252. U mnohých formát tato           

informace ani v metadatech uvedena není - nap . u formátu GeoJSON, nebo se spoléhá na               

to, že uživatelé použijí kódování uvedené v obecné specifikaci formátu Ěnejčast ji UTF-Řě            

- bohužel se na tento p edpoklad nedá spolehnout, protože v datech uživatel je často              

použito kódování v rozporu se specifikací formátu. Jako nejspolehliv jší zp sob, jak u            

geodat uchovávat informaci o použitém kódování, se zdá být zp sob použitý u formátu             

ESRI Shapefile, kdy m že být toto kódování uvedeno v samostatném souboru s p íponou             

.CPG. Za celou dobu provozování MyGeodata konvertoru není znám p ípad, kdy by bylo             

takto uvedené kódování chybné. V drtivé v tšin p ípad však není u dat uživatel ve              

formátu ESRI Shapefile soubor .CPG p ítomen a informace o kódování detekovatelná z            

.DBF souboru není spolehlivá, protože tento formát má v tomto sm ru značná omezení             

[3ř].  

Z t chto d vod tedy není možné na základ t chto dat vytvo it v rohodný model,             

který by mohl sloužit pro detekci kódování znak . Proto je nutné k detekci využít utility či                
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programové knihovny uvedené výše - s výhodou je však možné navíc využít informaci o              

geolokaci uživatele a také informaci o jazyku uživatele - ten lze bez problém detekovat z               

vlastností webového prohlížeče uživatele na stran klienta pomocí metody         

navigator.language v jazyce JavaScript, p ípadn na stran serveru z hlavičky požadavku,           

zaslané webovým prohlížečem - z parametru HTTP_ůCCEPT_LůNGUůGE - ten         

obsahuje dvoumístný kód jazyka dle standardu ISO 63ř-1 [60]. Nejsou však ošet eny            

p ípady, kdy uživatel má nastaven jiný jazyk webového prohlížeče Ěresp. operačního           

systémuě než je jazyk jeho zem - jedná se však pravd podobn jen o zlomek p ípad .               

Zjišt ný jazyk je pak možné použít nap . v utilit  enca jako parametr tímto zp sobem: 

enca -L czech, -i text.txt 

Detekce kódování pak preferuje znakové sady, používané pro daný jazyk - dle tohoto             

p ehledu preferovaných kódování: 

belarusian: CP1251 IBM866 ISO-8859-5 KOI8-UNI maccyr IBM855 KOI8-U 
 bulgarian: CP1251 ISO-8859-5 IBM855 maccyr ECMA-113 
     czech: ISO-8859-2 CP1250 IBM852 KEYBCS2 macce KOI-8_CS_2 CORK 
  estonian: ISO-8859-4 CP1257 IBM775 ISO-8859-13 macce baltic 
  croatian: CP1250 ISO-8859-2 IBM852 macce CORK 
 hungarian: ISO-8859-2 CP1250 IBM852 macce CORK 
lithuanian: CP1257 ISO-8859-4 IBM775 ISO-8859-13 macce baltic 
   latvian: CP1257 ISO-8859-4 IBM775 ISO-8859-13 macce baltic 
    polish: ISO-8859-2 CP1250 IBM852 macce ISO-8859-13 ISO-8859-16 baltic 
   russian: KOI8-R CP1251 ISO-8859-5 IBM866 maccyr 
    slovak: CP1250 ISO-8859-2 IBM852 KEYBCS2 macce KOI-8_CS_2 CORK 
   slovene: ISO-8859-2 CP1250 IBM852 macce CORK 
 ukrainian: CP1251 IBM855 ISO-8859-5 CP1125 KOI8-U maccyr 
   chinese: GBK BIG5 HZ 

Výsledek detekce pak dosahuje mnohem lepších výsledk . Mimo to je také možné            

porovnat, zda detekované kódování odpovídá n kterému z kódování, které se v dané zemi             

používá - viz nap . seznam používaných znakových sad dle jednotlivých zemí sv ta [54]. 

P i detekci kódování je vhodné použít více metod a jejich výsledky po té vzájemn              

porovnat - pokud nedojde ke vzájemné shod , lze p edpokládat, že je kódování detekováno             

chybn a uživatel by m l rozhodnout, jaké kódování bude vybráno. Jeho volba jím m že              

být ov ena vizuáln , kdy mu bude na obrazovce zobrazena atributová tabulka ve            
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zvoleném kódování - budou-li všechny znaky čitelné a správné, je s vysokou            

pravd podobností vybráno správné kódování. 

V dob počátku provozování služby MyGeodata Converter - tedy kolem roku 2010            

a 2011, byly s uživateli ešeny problémy s detekcí kódování pom rn často. S odstupem              

n kolika let se však dle nové analýzy shromážd ných dat v provozní databází aplikace zdá,              

že se již mnohem více používá univerzální kódování UTF-Ř, které tento problém eší,             

neboť umožňuje kódovat znaky všech používaných jazyk . Stále se ale vyskytuje mnoho            

p ípad , kdy je použito kódování jiné, není uvedeno v metadatech a je nutné ho detekovat.               

Z d íve uvedených d vod ale nelze p esn vyčíslit ani odhadnout, o jak velké procento              

p ípad  se jedná - je však jisté, že není zanedbatelné. 

S ohledem na výše zjišt né skutečnosti by bylo vhodné p i dalším postupu evidovat             

v databázi k jednotlivý zpracovávaným datovým sadám informaci o kódování znakové           

sady, kterou zvolil uživatel ručn - na místo Ěnebo mimoě kódování, které bylo detekováno              

automaticky Ěresp. které nebylo možné detekovatě. Tyto záznamy pak použít jako           

trénovací množinu dat. 

 

Obr. 32 - Faktory ovlivňující preference výběru kódování znaků atributové složky geodat 
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6.6. Volba konverzních parametr  
P i exportu geodat je možné, v závislosti na uživatelem zvoleném výstupním           

formátu, definovat r zné parametry, pomocí kterých jsou exportovaná geodata         

zpracovávána do výsledné podoby. Tém každý formát uložení geodat má rozdílné           

volitelné parametry. Možnosti volby parametr také samoz ejm závisí na použité          

programové knihovn - v p ípad této práce je to knihovna GDůL. Je vhodné rozlišovat              

parametry zvlášť pro data vektorová a data rastrová. N které parametry mají globální            

charakter a lze pomocí nich ovlivnit chování samotné knihovny p i zpracovávání geodat -             

viz seznam konfiguračních parametr GDůL [53], jiné jsou zase vázané p ímo na zvolený             

výstupní formát v podob tzv. “Layer Creation Options”, “Dataset Creation Options” nebo            

“Open Options” - viz popis jednotlivých formát knihovny GDůL [2ř]. Zjednodušen lze            

pro konverzi do vektorových formát  definovat p edevším tyto volby: 

● sou adnicový systém zpracovávaných Ěvstupníchě geodat Ě ešeno v kapitole 6.2ě 

● výstupní sou adnicový systém Ě ešeno v kapitole 6.3ě 

● kódování znakové sady atributové složky zpracovávaných Ěvstupníchě geodat 

● kódování znakové sady atributové složky výstupních geodat 

● typ geometrie - p epsání výchozí geometrie Ězejména u KML - kdy m že být             

geometrie definována jako GeometryCollection nebo Unknowně 

● verze formátu Ěnap . u GMLě 

● typ formátu Ěnap . volba MIF nebo TůB u MapInfo File formátuě 

● v p ípad , že se exportuje datová sada, která obsahuje více vrstev, pak volba, zda              

exportovat každou vrstvu do samostatné datové sady Ěv p ípad tzv. single-layer           

formát  to je jedinou volbou - nap . ESRI Shapefileě 

● v p ípad , že se zpracovává více datových sad najednou a výstupní formát je tzv.              

multi-layer, volba, zda uložit jednotlivé vstupní datové sady do jediné výstupní           

datové sady jako jednotlivé vrstvy. 

Pro rastrové výstupní formáty pak m žeme definovat p edevším tyto volby: 

● sou adnicový systém zpracovávaných Ěvstupníchě geodat 
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● výstupní sou adnicový systém 

● datový typ Ěinteger, float, ...ě 

● typ komprese 

● zp sob p evzorkování 

● prokládání Ěband / pixelě 

● preference dlaždicového uložení Ětiledě 

● zda generovat také tzv. “world file” 

Volba sou adnicových systém Ědetekce vstupního a p edvýb r výstupníhoě a detekce          

kódování znak Ěu vektorových formát ě byly p edm tem p edchozích kapitol a lze je            

úsp šn nastavit či predikovat. Ostatní výše uvedené parametry Ěkrom volby výstupního           

kódování znak u vektorových datě nelze považovat za parametry, na jejichž hodnoty by             

m la vliv geolokace uživatele nebo geografická lokalita zpracovávaných dat. S velkou           

pravd podobností však mohou mít vliv p edevším následující faktory - pro vektorová data: 

● zem  uživatele Ěpro volbu výstupního kódování znak ě 

● vstupní formát dat 

● typ geometrie vstupních dat 

● p íznak, zda vstupní datová sada obsahuje více vrstev 

● p íznak, zda je zpracováváno více datových sad najednou 

a pro rastrová data p edevším: 

● vstupní formát dat 

● datový typ vstupních dat 

● počet kanál  

● objem dat, pop . rozm r Ěklasifikovaný jako malý, st ední, velkýě 

Za p edpokladu, že jsou do databáze ukládány volby výstupních parametr jednotlivých           

uživatel pro jednotlivé konverze, lze k predikci parametr využít algoritmu apriori Ěviz            

kap. 4.6.1ě - dá se zde totiž p edpokládat existence asociačních pravidel. Nap íklad            

exportuje-li uživatel rastrovou datovou sadu z formátu ůrcInfo Binary Grid, která má 3             
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kanály typu byte, o velikosti Ř 000 x Ř 000 pixel , dá se nap . p edpokládat, že provede                 

export do formátu GeoTIFF Ěnabídne se mu p ednostn ě. Zvolí-li uživatel tento formát, pak             

se dá dále p edpokládat, že použije kompresi JPEG Ěs ohledem na existenci 3 kanál typu               

byteě, dále že zvolí dlaždicový zp sob uložení Ěs ohledem na velikost rastruě a             

p evzorkování metodou kubické konvoluce. Tato asociační pravidla mají základ v nejvyšší           

četnosti všech kombinací voleb parametr , které jsou evidované v databázi od jiných            

uživatel a jež mají pr nik s aktuálním výb rem parametr daného uživatele - dá se tedy               

na základ tohoto algoritmu predikovat, jakou hodnotu následujícího parametru uživatel          

zvolí. Po každé nové volb dalšího parametru se provede nové vyhodnocení dle            

asociačních pravidel a predikuje se volba následující. 

Dá se tedy íct, že se jedná o empirickou metodu volby konverzních parametr -              

tedy volbu, která je založena na zkušenostech jiných uživatel . Jiný p ístup by mohl být              

založen na základ pevn definovaných pravidel a vah expertem znalým dané           

problematiky - implementace t chto pravidel by však vzhledem v velkému množství           

r zných faktor byla pom rn složitá a obtížn modifikovatelná. Z toho d vodu se ešení             

ubíralo sm rem k použití algoritmu apriori. 

Existuje mnoho implementací algoritmu apriori - v jazyce Python nap . v podob            

knihovny apyori. Pokud jsou ale záznamy o použitých parametrech jednotlivých konverzí           

evidovány v databázi - v našem p ípad PostgreSQL, lze tento algoritmus nahradit pomocí             

vhodn sestavených SQL dotaz . P edpokládejme, že v databázi existuje tabulka, která           

obsahuje sloupec, kde se eviduje identifikátor konverze Ěconversion_idě, identifikátor         

nastavovaného parametru Ěparameter_idě a hodnota parametru Ěoption_idě - viz tabulka 6           

vlevo. Pak lze tyto volby transformovat do podoby položek - podobn jako nákupní             

položky v košíku v typické úloze apriori algoritmu pro vytvá ení asociativních pravidel -             

viz sloupec value v tabulce 6 vpravo - každá položka má sv j jedinečný identifikátor -               

item_id.  
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Tabulka 6 - Evidence volby parametrů v databázi (vlevo) a převod do podoby tzv. nákupních               
položek algoritmu Apriori (vpravo).  

     

Nad touto tabulkou - nazv me ji orders, pak lze pomocí následující dotazu získat seznam              

nejčetn jších kombinací uživateli zvolených parametr : 

SELECT items, Count(conversion_id) AS cnt 
 FROM ( 
   SELECT array_agg(item_id) AS items, conversion_id 
   FROM orders 
   GROUP BY order_id 
 ) AS foo 
 GROUP BY items 
 ORDER BY cnt DESC; 
 
Tabulka 7 - Četnosti kombinací voleb parametrů 

 

Vybereme-li z takto získaných dat uvedeného SQL dotazu pouze ty záznamy, kde dochází             

k pr niku aktuáln zvolených parametr uživatelem se sloupcem items z tabulky 7,            

získáme seznam všech následujících voleb parametr , které uživatelé p i podobné konverzi           

provedli - se azené dle četnosti. Výb rem nejčetn jšího výskytu získáme         

nejpravd podobn jší hodnoty konverzních parametr , které lze uživateli prioritn        

nabídnout: 
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SELECT items, cnt FROM frequency 
 WHERE ARRAY[1,2,4] <@ items 
 ORDER BY cnt DESC 
 LIMIT 1; 
 
Podrobn jší popis implementace v jazyce SQL Ěv souladu s metodou Aprioriě včetn            

p íklad uvádí [45]. Jinou implementaci algoritmu pro databázi PostgreSQL uvádí [46],           

resp. [47].  

Výše uvád ná problematika a její ešení je zde popisována pouze v teorické rovin ,             

protože aplikace MyGeodata Converter v dob ešení této práce doposud nem la           

implementovány rozší ené možnosti volby výstupních parametr a tedy ani ukládání          

informací o nastavených konverzních parametrech do databáze. Pro jednotlivé konverze          

jsou aplikovány výchozí parametry knihovny GDůL, p ípadn upraveny na základ          

získaných zkušeností z provozu aplikace - to však není optimální ešení a mnoho uživatel              

tyto volby vyžaduje. Po implementaci nabídky rozší ených voleb konverzních parametr          

do aplikace MyGeodata Converter bude uvedený algoritmus do aplikace implementován.          

Uživatel m tak bude usnadn n výb r optimální volby konverzních parametr - na základ            

zkušeností jiných uživatel . 
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7. DISKUSE 

Na počátku této práce byl nastolen jeden z nejpalčiv jších problém uživatel p i            

vstupu geodat do geoaplikací - jak zjistit, jaký sou adnicový systém byl v datové sad              

použit, pokud tato informace u geodat není uvedena. Na tuto otázku doposud neexistovala             

uspokojivá odpov ď a ešení bylo v podstat  na úrovni náhodného tipu. 

Stránky technické podpory společnosti ESRI [4ř, 50] sice uvád jí uživatele do           

problematiky určení správného sou adnicového systému a definují postup, avšak na jeho           

konci stále z stává p íliš mnoho sou adnicových systém , které musí uživatel vyzkoušet -            

p ičemž v nevýhod jsou uživatelé, kterým schází pot ebné znalosti k této problematice            

nebo k dat m samotným. 

V této souvislosti jsem našel webovou aplikaci, která slouží pro nalezení           

neznámého SRS geodat [4Ř]. Uživatel zde nahraje svá geodata, ta jsou následn            

transformovánado r zných SRS a obrysy vykreslovány do interaktivní mapy. Uživatel pak           

vybírá správný SRS kliknutím na obrys, který je zobrazen v míst , kde uživatel očekává,              

že geodata pat í. ůplikace bohužel nefunguje Ěselhává upload geodatě a proto ji nebylo             

možné testovat. Jak se ale zdá, zdaleka neposkytuje všechny používané SRS. Metodu lze             

považovat za tzv. “brute force” metodu - která je výpočetn náročná - zejména u              

objemných dat, a jako ešení p i importu dat do geoaplikací v podstat  nepoužitelná. 

Srovnání metodik pro rozpoznávání sou adnicových systém vstupních dat s jinými          

tv rci geoaplikací není snadné, neboť pravd podobn žádná z mnou známých geoaplikací           

Ětéž uvedených v rešerši v kap. 2.2ě se automatickým rozpoznáváním neznámého SRS            

vstupních dat nezabývá a volbu nechávají na uživateli. B hem provád ní rešerše se mi             

však poda ilo dohledat repositá e zdrojových kód a r zných skript [51] jednoho z            

hlavních vývoja platformy MapBox - Matthew Perryho [52]. Ten se primárn zabývá            6

6 Mapbox je velký poskytovatel vlastních online map pro webové stránky jako Foursquare, Pinterest,              
Evernote, Financial Times, Weather Channel a Uber Technologies. Od roku 2010 rychle rozši uje nabídku              
vlastních map jako odpov ď na omezené možnosti nabízené poskytovateli map, jako jsou Mapy Google a               
OpenStreetMap. Mapbox je tv rcem nebo významným p isp vatelem do mnoha knihoven a mapových            
aplikací s otev eným zdrojovým kódem, včetn specifikace MBTiles, TileMill, knihovny JavaScript Leaflet a             
cartoCSS mapovacího jazyka a parseru. 
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tvorbou skript a nástroj pro zpracování a analýzu prostorových dat a ve ejn publikuje             

prost ednictvím platformy GitHub více než ř0 repositá k r zným projekt m z oblasti            

zpracování a analýzy prostorových dat. V repositá i obsahujícím skripty, jako je rozší ení            

pro knihovnu GDůL/OGR, publikuje více než 100 skript - mezi nimi i skript s názvem               

guess_proj.py, který slouží pro odhadnutí sou adnicového systému vstupních geodat         

Ěpokud tato informace není v datech explicitn uvedenaě. Po prozkoumání skriptu a jeho             

otestování mohu íci, že je tato metoda vhodná spíše pro provedení p edvýb ru potenciáln             

vhodných sou adnicových systém . Skript vyžaduje t i vstupní parametry - cestu k souboru            

geodat, pro který má být sou adnicový systém nalezen, a dále p ibližnou zem pisnou ší ku             

a délku lokality, odkud data pocházejí - tedy sou adnice zájmové oblasti Ěresp. boduě.             

Skript následn zjistí rozsah sou adnic vstupních dat a snaží se transformovat sou adnice            

uživatelem zadaného bodu zájmové oblasti postupn do všech známých sou adnicových          

systém - prob hne-li transformace úsp šn a bod po transformaci spadá do rozsahu            

sou adnic vstupních dat, pak je tento sou adnicový systém p idán do seznamu           

potenciálních sou adnicových systém . Výsledkem tedy je seznam možných        

sou adnicových systém - samoz ejm tedy bez jakéhokoliv ohodnocení pomocí skóre. Na           

uživateli pak je, aby vybral jeden z nich. Pokud ale vstupní geodata používají geografické              

sou adnice, není nalezen žádný výsledek a skript skončí zprávou: “Your dataset is            

probably in geographic (latlong) coordinates, There are tons of potential datums so it's up              

to you to find out which one your data is in”. 

Podobný princip pro p edvýb r SRS používám i v této práci Ěviz Obr. 1Řě - s tím                

rozdílem, že porovnávám, zda zájmová oblast vstupních geodat spadá Ěči se z velké části              

p ekrýváě do zájmové oblasti jednotlivých SRS tak, jak jsou definovány v databázi EPSG             

Ěvždy transformované do sou adnic daného SRSě. Pokud ano, pak je daný SRS p idán do              

seznamu možných SRS. Dále pak dochází k další analýze s využitím neuronových sítí,             

kam vstupuje, mimo rozsah sou adnic, i geolokace uživatele a výsledkem je seznam            

pravd podobných SRS se azených dle nejvyššího skóre. Pr nik s množinou z p edvýb ru a            

následný výb r záznamu s nejvyšším skóre je pak výsledný nejpravd podobn jší          

sou adnicový systém vstupních geodat. 
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Je z ejmé, že metodika, kterou používá Matthew Perry, nevede k nalezení           

nejpravd podobn jších SRS, ale jen k získání seznamu hypoteticky vhodných SRS - navíc            

bez zohledn ní zájmových oblastí jednotlivých SRS. Výsledkem tedy m že být n kolik           

desítek SRS, ze kterého si uživatel musí vybrat. V n kterých p ípadech jsou však názvy či               

definice SRS velmi podobné Ěnap . implementací S-JTSK / K ovák je v databázi EPSG             

více než 10ě - mnohé z nich se však nepoužívají a uživatel proto m že být z výsledku                 

zmaten. Na rozdíl od tohoto výsledku jsou výsledky z um lé neuronové sít Ěresp. ůWS              

MLě hodnoceny, mimo jiné, práv i na základ četnosti skutečného používání jednotlivých            

SRS v dané oblasti zájmu Ěresp. oblasti geolokace uživateleě. 

Tato disertační práce tento problém posunula na úroveň ve ejn publikované          

funkční WPS služby, která se opírá o analýzu a zpracování desítek tisíc záznam             

pocházejících od uživatel z celého sv ta, a která dosahuje spolehlivosti správného určení            

sou adnicového systému blížící se ř0%. Toto ešení bylo úsp šn implementováno do           

komerční geoaplikace MyGeodata Converter a další výsledky práce zde budou          

implementovány také. Její d ív jší verze, p vodn provozovaná na domén mygeodata.eu,          

umožňovala p i importu a konverzi nastavit pom rn velké množství informací a           

p edpokládala, že uživatelé mají určité odborné znalosti problematiky související s          

prostorovými daty nebo geoinformatikou. Postupn se však ukázalo, že takových uživatel           

bylo ve skutečnosti jen n kolik málo procent a drtivá v tšina z nich byla laická ve ejnost,               

která o konvertovaných datech ani geoinformatice neví prakticky nic - v tšinou jen            

pot ebovali “n jaká” geodata konvertovat do “n čeho”, co umí načíst aplikace, kterou           

používají. Koncem roku 2016 proto byla celá aplikace p epracována a její uživatelské            

rozhraní bylo p evedeno do uživatelsky p ív tiv jší podoby, s minimálními nároky na           

znalosti uživatele. Tato nová verze byla zprovozn na vedle p vodní verze pod jinou            

doménou - mygeodata.cloud. Uživatelé ze staré aplikace byli postupn odkazováni na           

aplikaci novou a v prosinci roku 2016 byla stará aplikace zrušena a zcela p esm rována na               

aplikaci novou. Vývoj počtu návšt v staré a nové aplikace zobrazují grafy na obrázku č. 33               

a 34. 
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Obr. 33 - Graf návštěvnosti původní aplikace MyGeodata Converter 

Z prvního grafu je od roku 2012 vid t postupný nár st návšt v, který trvá zhruba do               

začátku roku 2015 - po té dochází k poklesu či stagnaci. D vody stagnace mi nebyly               

z ejmé. P edpokládal jsem ale, že po p esm rování staré aplikace na novou bude počet             

uživatel stejný, p ípadn nižší - a to z d vodu omezených možností p i volb parametr ,              

zm n prost edí, která m že n které uživatele negativn ovlivnit, či kv li skutečnosti, že            

byly nastaveny pom rn p ísné limity pro maximální počet a objem konvertovaných dat a             

aplikace byla postavena na komerčním modelu - jednorázových platbách či registraci           

m síčních p edplacených plán . Ve skutečnosti však došlo k rapidnímu nárustu          

návšt vnosti, který z p vodn maximáln 16 000 návšt v za m síc ve staré aplikaci,             

vzrostl b hem n kolika m síc na 60 000 návšt v za m síc v aplikaci nové - viz graf na                 

obrázku 34.  

Obr. 34 - Graf návštěvnosti nové aplikace MyGeodata Converter 

Domnívám se, že jedním z faktor , který zp sobil takto prudký nár st návšt vnosti             

geoaplikace, je mimo jiné i zjednodušení uživatelského grafického rozhraní aplikace a           

snížení nárok na znalosti uživatel - v souvislosti s jejich daty, datovými formáty a              

problematiky volby rozší ených parametr . Práv touto problematikou se, po detekci SRS,           

zabývají další části této práce a považuji je za významné - pokud jde o uživatelský komfort                

a minimalizaci nežádoucích jev  a chyb. 
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Obr. 35 - Přehled návštěvnosti a počtu uživatelů aplikace MyGeodata Converter v dubnu roku 

2017 

S rostoucím počtem uživatel , resp. rostoucím počtem provedených konverzí, roste          

i množství dat, které je možné použít jako trénovací množinu pro prediktivní a klasifikační              

modely, a zvýšit tím jejich p esnost. 

V souvislosti s automatickou detekcí sou adnicového systému vstupních geodat je          

nutné si mimo jiné uv domit i fakt, že není možné správn detekovat SRS, který nemá               

definovány parametry v souladu s databází EPSG - jedná se zejména o p ípady, kdy byly               

parametry kartografického zobrazení p izp sobeny zájmové oblasti geodat - nap . z          

d vod minimalizace vizuální deformace p i zobrazení geodat. P íkladem m že být          

stejnoploché zobrazení Lambert ůzimuthal Equal ůrea ĚLůEůě - p vodn používaná v           

Evrop pod kódem EPSG 3035, avšak nap . organizace USGS používá toto zobrazení s             

upravenými parametry optimálními pro zobrazení dat pokrývající Euroasii. 
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Ř. ZÁV R 

Import a export geodat p edstavuje d ležité procesy v úloze zpracování dat v GIS.             

Pro mnoho uživatel , p edevším z ad laické ve ejnosti, to však m že být obtížná úloha -               

zejména, pokud jsou klíčová metadata vstupních geodat neúplná a uživatel nemá nebo            

nezná zp sob, jak je zjistit. Zde se jedná zejména o sou adnicový systém geodat a              

kódování znak atributové složky geodat. To m že negativn ovlivnit následné zpracování           

t chto dat, p ípadn selhání samotného importu. Kv li nedostatečné znalosti problematiky          

GIS nebo geodat samotných, m že docházet k potížím také p i exportu geodat - p edevším              

ve spojení s volbou parametr výstupního formátu, ale zejména nevhodným výb rem           

sou adnicového systému. 

Cílem této práce bylo navrhnout koncept, jehož implementace do geoaplikací by           

minimalizovala požadavky na uživatele v souvislosti s volbou parametr , které jsou pro            

zpracování dat nezbytné, a tím také k minimalizaci nežádoucích jev  a chyb.  

V prvním kroku - analýze současného stavu, byly popsány problémy, se kterými se             

uživatelé potýkají p i importu dat do geoaplikací, p ípadn i exportu. Následn byla            

provedena rešerše, která se zabývala tím, zda, p ípadn jak jsou zjišt né problémy ešeny             

ve vybraných geoaplikacích, dostupných v prost edí internetu v podob webových          

aplikací. V záv ru této části byla provedena detailní studie nad daty z provozní databáze              

geoaplikace MyGeodata Converter v souvislosti s preferencí uživatel p i volb formátu           

uložení geodat a sou adnicového systému - jak vstupních, tak i výstupních geodat. Z této              

analýzy mimo jiné vyplynulo, že n které parametry nebo volby p i zpracování geodat mají             

prokazatelnou závislost na geolokaci uživatele, který data zpracovává. 

V teroretické části práce je v nována pozornost v deckým metodám, které jsou           

vhodné pro ešení uvedené problematiky a které jsou použity v části praktické. Jedná se              

zejména o problematiku strojového učení z oblasti klasifikačních metod - s využitím            

um lých neuronových sítí, či stochastických aproximačních metod, a z oblasti dolování           

znalostí - s využitím algoritmu pro dolování asociačních pravidel. Následující kapitola se            
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pak zabývá technickými aspekty dílčích problematik a možnostmi realizace z hlediska           

technologického. 

V praktické části práce je nejprve p edstaveno aplikační prost edí, které bylo           

zdrojem testovacích dat, a do kterého již jsou nebo teprve budou navržené koncepty             

implementovány. Pro jednotlivé dílčí problémy pak je vždy navržen zp sob jejich ešení,            

popsána technická realizace, zp sob testování, p ípadn validace či implementace         

výsledk  práce. Následná diskuse se pak hloub ji zabývá dosaženými výsledky. 

Minoritním, avšak d ležitým výsledkem práce, je už samotný popis problematiky a           

popis konkrétních nežádoucích dopad , kterými se až doposud prakticky nikdo hloub ji           

nezabýval. Doposud tedy scházel i koncept technického ešení, který by bylo možné            

implementovat do geoaplikací, jež umožňují import či export dat uživatel . Hlavním           

p ínosem práce tedy je zejména návrh technického ešení vybraných problém , a v rámci             

možností také jejich testování, validace, ale i zkušenosti z implementace do existující            

geoaplikace. Z celkového zpracování vyplývají následující záv ry: 

● Mezi nejzávažn jší zjišt ný problém p i importu geodat pat í chyb jící informace          

o použitém sou adnicovém systému. Bez této informace není možné geodata          

nap íklad správn zobrazit v map spolu s jinými geodaty, transformovat do jiných            

SRS, či korektn exportovat do n kterých formát uložení dat Ěnap . KML, GPXě.            

Pokud uživatel není schopen sám p i adit odpovídající SRS, neexistuje exaktní          

zp sob, jak tento SRS automaticky detekovat. Výsledky práce však ukazují, že           

díky analýze vstupních geodat, stochastickým aproximačním a prediktivním        

model m lze s velmi vysokou pravd podobností sou adnicový systém t chto         

geodat určit. Díky p ibývajícímu počtu konverzí se navíc tyto modely dále           

zdokonalují. 

● Správná volba výstupního SRS p i transformaci geodat je d ležitá zejména s           

ohledem na geografickou oblast použití jednotlivých SRS - v p ípadech, že uživatel            

zvolí SRS, který má jinou geografickou oblast použití než je geografický rozsah            

transformovaných geodat, m že docházet ke kritickým chybám, nep esnostem nebo         
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nežádoucím artefakt m. Tato úloha byla ešena analytickými postupy s využitím          

definic jednotlivých SRS uvedené v databázi EPSG. Vzhledem k velkému počtu           

možných SRS byly dále v práci použity prediktivní postupy založené na analýze            

komunitních dat, které vedou k výb ru a set íd ní vhodných SRS dle nejvyšší            

pravd podobnosti jejich použití ve vztahu ke geolokaci uživatele. 

● Určení neznámého kódování znak v atributové složce geodat je sice minoritním           

problémem, v p ípad jeho chybného určení ale m že docházet ke znehodnocení           

atributové složky geodat. Vzhledem k problematickému sb ru trénovacích dat pro          

prediktivní modely byl problém ešen pomocí použití programových knihoven a          

utilit pro detekci kódování znak . S výhodou zde je ovšem možné využít            

informace o geolokaci uživatele, díky čemuž detektory preferují kódování v této           

lokalit  používané. 

● Úloha stanovení preferencí p i volb výstupního formátu uložení geodat p i jejich           

exportu je z pohledu v deckého p ínosu zcela nevýznamná - z pohledu           

uživatelského komfortu však smysl má - p edevším, pokud bylo prokázáno, že v            

r zných státech sv ta jsou tyto preference mnohdy zcela odlišné a uživatel má na             

výb r desítky r zných formát . Zde bylo použito jednoduché statistické         

vyhodnocení komunitních dat na úrovních jednotlivých stát  sv ta. 

● Volba, v n kterých p ípadech i pom rn velkého počtu konverzních parametr p i           

exportu geodat do vybraného formátu uložení, m že být pro n které uživatele           

obtížná. Tato problematika byla v práci ešena pouze v teoretické rovin , p ičemž            

byla nalezena paralela mezi analýzou geodat uživatele a analýzou nákupního          

košíku zákazníka v obchod - tedy úlohou, pro kterou vznikl algoritmus ůpriori, a             

který lze aplikovat i na úlohu volby konverzních parametr . V obecné rovin se             

nemusí jednat jen o parametry p i konverzi geodat do r zných formát           

uložení, ale teoreticky o jakékoliv parametry v souvislosti se zpracováním          

geodat uživatele. 

Výsledky této disertační práce mohou být p ínosné p edevším pro vývojá e          

geoaplikací, které umožňují vstup uživatelských geodat nebo jejich export. Práce nejenom           
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že popisuje problémy, které jsou s touto operací spojené, ale zároveň i navrhuje a ov uje               

postupy, pomocí kterých je možné je ešit. Jelikož téma práce vzniklo na základ             

konkrétních praktických pot eb tuto problematiku ešit - a to ze strany mé osoby, p i vývoji               

geoaplikace MyGeodata Converter, jsou výsledky této práce do uvedené aplikace pr b žn           

implementovány. V současné dob je tato aplikace částečn založena na komerčním           

modelu - navržené postupy minimalizují nároky na odbornost uživatel , usnadňují jim           

práci a tím d lají aplikaci atraktivn jší [24]. Zároveň snižují chyby, zp sobené nevhodnou            

volbou parametr nebo neznalostí uživatel - tím snižují i počet p ípad kdy dochází k              

ešení technických problém  s uživateli. 

Disertační práce byla zam ena p edevším na aplikační nasazení vhodných postup          

p i ešení uvedené problematiky. Mezi budoucí návazné práce by m lo pat it p edevším            

podrobn jší hodnocení a vzájemné porovnávání jednotlivých metod a jejich parametr .          

Zejména p i použití um lých neuronových sítí, p ípadn i p i SGD modelu, by bylo             

zajímavé porovnat výsledky p i r zných zm nách v nastavení parametr , ale také p i            

použití r zného množství a druhu vstupních informací. Publikované webové služby, které           

p i ešení práce vznikly - extent2srs a geoloc2srs by také bylo vhodné registrovat a              

integrovat do infrastruktury SDI.  
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