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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce zpracovává problematiku datového skladu specificky vytvořeného 

pro firmu Dopravoprojekt, s.r.o. Tato firma se zabývá projektováním především dopravních 

sítí – pro tyto účely využívá i podkladová GIS data, která je nutno centrálně uchovávat a vést 

k nim vhodné metadatové záznamy, které by bylo možno jednoduše upravovat. Toho všeho se 

diplomová práce týká: byla vytvořena komplexní intranetová aplikace správy metadat (PHP, 

Flash a jiné technologie), data je možno ukládat jednoduše i do geodatabáze (Microsoft SQL 

Server 2005 s extenzí MsSqlSpatial) a je možno je i základně vizualizovat (MapGuide 

OpenSource). Kromě toho byla vyřešena i možnost archivace dat v geodatabázi či využití 

programového vybavení (především produkty Autodesk) pro přístup k datům, včetně 

bezpečnostního řešení. 

  

Klíčová slova: GIS, metadata, datový sklad, geodatabáze, Microsoft SQL Server 2005, 

Autodesk, projektování, MsSqlSpatial, MapGuide Open Source 

 

 

 

ANOTATION OF THESIS 

This thesis deals with the question of data warehouse specifically created for 

Dopravoprojekt Ltd. This company engages especially in traffic networks projecting – for 

these purposes a lot of GIS data is used as a background there. It is necessary to centrally hold 

these data and to keep suitable metadata records for them that would be easily editable.  

The thesis applies all of this: a complex intranet application for metadata administration was 

created (PHP, Flash and other technologies), it is possible to store the data even to a 

geodatabase (Microsoft SQL Server 2005 with MsSqlSpatial extension) and also to basically 

visualize them (MapGuide Open Source). Besides, a possibility of geodatabase data archiving 

was solved and a usage of a special software (Autodesk products on top) for the data access 

was explored and optimized, security solution including. 

 

Keywords: GIS, metadata, data warehouse, geodatabase, Microsoft SQL Server 2005, 

Autodesk, projecting, MsSqlSpatial, MapGuide Open Source 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

České zkratky 

ČSN Československá (Česká) státní norma 

GIS Geografické informační systémy 

HGF Hornicko-geologická fakulta 

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

 

Cizojazyčné zkratky 

CAD Computer Aided Design 

CLR Common Language Runtime 

CSS Cascading Style Sheets 

EPSG European Petroluem Survey Group 

ER Diagram Entity-relationship diagram 

HW Hardware 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe  

ISO International Organization for Standardization 

LGPL GNU Lesser General Public License 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol 

MGOS MapGuide OpenSource 

MSDE Microsoft SQL Server 2005 Express 

ODBC Open Database Connectivity 

OGC Open Geospatial Consortium Int. 

OS Operating system 

OSGeo Open Source Geospatial Foundation 

SHP ESRI Shapefile 

SP Service Pack 

SW Software 

URL Uniform Resource Locator 
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ÚVOD 

 

Není tomu tak dávno, kdy se v informačních systémech poprvé začala objevovat data 
reprezentující prostorové informace (dále jen GIS data anebo vrstva). Zpočátku při existenci 
jen několika málo vrstev ve firemním prostředí nebylo potřeba k nim vést důkladnou 
evidenci. Ovšem s přibývajícím množstvím dat se ukazuje důležitost vedení metadat, které by 
tyto vrstvy popisovaly. 

Firma Dopravoprojekt, s.r.o. se sídlem v Ostravě (dále jen firma), která se zabývá 
především projektováním silničních a jiných útvarů, často ke své projekční činnosti využívá 
podkladová GIS data, která zakupuje od různých dodavatelů v nejrozmanitějších formátech. 
Potřeba centralizované správy těchto dat se stává s neustále rostoucím počtem zakázek a tedy 
i požadavky na nákup podkladových dat již velmi akutním problémem, jehož zanedbání by 
mohlo vést až ke zbytečnému utrácení peněz z firemního rozpočtu za nákup dat, které již ve 
firmě jednou existují. 

 Tato diplomová práce vznikla právě za účelem systematické evidence GIS dat 
k jednotlivým projektům firmy Dopravoprojekt, s.r.o. Od vytvořeného systému se očekává, že 
zaměstnancům nabídne úplný přehled o zakoupených či interně vytvořených datech, které 
bude možno centrálně ukládat na jediném místě ve firmě, systematicky uspořádat, přidávat a 
zobrazovat informace o nich (metadata), vyhledávat podle nejrůznějších vhodně zvolených 
parametrů, a přinese i nové prakticky využitelné funkce, jakou je například archivace 
editovaných dat pro  případ využití dat pro získání informací platných v uplynulém období. 

Jedním z hlavních důvodů vzniku této práce byl však také požadavek vytvoření 
interního mapového serveru, který by všechna dostupná data zobrazoval a využil tak datový 
kapitál firmy na maximum. Záležitost takového mapového serveru se ale jevila natolik 
komplexní, že pro tento účel vznikla jiná diplomová práce nazvaná Vizualizace datového 
skladu firmy Dopravoprojekt, s.r.o. autora Martina Fábika [1], která nejen navazuje na tuto 
práci, ale rovněž se obě tyto diplomové práce navzájem doplňují a využívají společné funkce 
tak, aby výsledný projekt byl efektivní a uživatelsky co nejpřívětivější. 

Tato diplomová práce řeší i další podúlohy, které zvyšují efektivitu celého systému; ty 
zahrnují např. možnost praktického užití datového skladu v programových prostředcích firmy 
Autodesk, které jsou v Dopravoprojekt, s.r.o. ve velké míře využívány. 

Následující text popisuje všechny aspekty a funkce této diplomové práce, vysvětluje 
firemní využití a obsahuje veškeré náležitosti potřebné ke správnému použití práce. Může se 
uplatnit i jako manuál k aplikaci, kterou lze najít na CD médiu v příloze. 
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1 CÍLE PRÁCE 

 

Jak již bylo uvedeno v samotném zadání diplomové práce a v jejím úvodu, usiluje tato 
práce o vytvoření celistvého systému pro centrální evidenci a úložiště dat ve firmě 
Dopravoprojekt, s.r.o. a řešení s tím souvisejících úloh a problémů. Celkem byly vytyčeny 
následující hlavní cíle: 

• prozkoumat a identifikovat potřeby ve firmě Dopravoprojekt, s.r.o. 

• navrhnout a vytvořit centrální úložiště geodat (ve formátu rastrovém, 
vektorovém i v podobě dat v geodatabázi) 

• navrhnout a vytvořit databázi evidující firemní geodata (metadatová databáze) 

• navrhnout a vytvořit intranetovou aplikaci pro komplexní správu metadat pro 
firemní geodata 

• navrhnout a doplnit tuto aplikaci o funkce pro  manipulaci s geodaty 
samotnými (přidání dat, převod dat do geodatabáze, aktualizace či fyzické 
odstranění dat) 

• doplnit tuto aplikaci o vizualizační funkce systému MapGuide OpenSource 
(řešeno v [1]) 

• navrhnout způsob archivace geodat v geodatabázi 

• navrhnout a implementovat bezpečnostní politiku přístupu k datům 
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2 OBECNÝ NÁVRH ŘEŠENÍ 
 

Tato kapitola pojednává o iniciačním plánování diplomové práce, volbě vhodných 
nástrojů pro její tvorbu a použitém obecném návrhu celého systému. 

 

2.1 Analýza firemních potřeb a možností 
 
V roce 2007 byla provedena analýza používaných zdrojů ve firmě Dopravoprojekt, 

s.r.o. Výsledky analýzy jsou zřejmé z tabulky Tab. 2.1.1 uvedené níže. 
 

Zkoumaná položka Výsledné zjištění 

Datové formáty SHP, DGN, TIFF, CIT, DWG 

Podkladová data ZABAGED, ZABAGED-2, SM5, ortofotomapy 

Počet počítačů v síti cca 40 

Server pro datový sklad HW: Intel Xeon 2GHz, 1GB RAM, 100GB HDD 
(50GB volných) 
 
OS: Microsoft Windows XP SP2 
 
SW: IIS 5.1 (port 80), ASP.NET 2.0.50727, PHP 
v5, Java VM 1.5.0_09-b03, Microsoft SQL Server 
2005 

Klíčový SW ve firmě Autodesk Map 3D, Autodesk AutoCAD 

Používané technologie LDAP 

Tab. 2.1.1 - Výsledky analýzy používaných zdrojů 

 
Na základě této analýzy bylo možno navrhnout konkrétní řešení, především zvolit 

správnou architekturu datového skladu (blíže v kap. 2.2) a vhodné programové prostředky pro 
uskutečnění diplomové práce (blíže v kap. 2.3). 

Dále byly zjištěny požadavky firmy pro spravované údaje v metadatové databázi. 
V metadatech je nutné spravovat následující: 

• Základní údaje o datovém souboru (vrstvě) 
• ID projektu, pro který byla vrstva pořízena – vždy se každá vrstva týká 

jediného projektu; ID projektu má tvar šestimístného číselného kódu 
• ID zaměstnance, který je pověřen vrstvu spravovat; ID zaměstnance je 

příjmení zaměstnance zapsané bez počátečního velkého písmene a bez 
diakritiky 

• Datum získání vrstvy 
• Zdroj, od kterého byla vrstva získána 
• Datum aktuálnosti vrstvy 
• Kategorie, do které vrstva spadá (kategorie budou zvoleny firmou podle 

vlastních potřeb) 
• Územní celek, kterého se vrstva týká 
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2.2 Návrh architektury datového skladu 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou ve firmě používány především produkty společnosti 

Autodesk, bylo rozhodnuto o využití mapového serveru MapGuide OpenSource (dříve 

Autodesk MapGuide) jako prostředek pro vizualizaci datového skladu. Z toho důvodu byl i 

samotný datový sklad navržen tak, aby dokázal co nejlépe s MapGuide OpenSource (dále jen 

MGOS) spolupracovat. 

Následující Obr. 2.2.1 znázorňuje architekturu celého systému, který byl v rámci 

diplomové práce připraven. Systém je navržen tak, aby bylo možno v něm jednoduše využít 

vizualizační systém založeném na MGOS, jenž je předmětem diplomové práce  Martina 

Fábika: Vizualizace datového skladu v Dopravoprojekt, s.r.o. [1]. MGOS bude pracovat na 

serveru označeném „web server“, ale je možné jej nainstalovat i na zvláštním serveru,  

budou-li to okolnosti (například přílišné zatížení serveru) vyžadovat. Samotný datový sklad a 

metadatová databáze jsou umístěny na serveru označeném „data server“. 

 

 

Obr. 2.2.1 – Architektura navrženého systému 

 

Z Obr. 2.2.1. je zřejmé, že uživatelské počítače v síti přistupují k datovému skladu 

prostřednictvím webové aplikace správy dat běžící na „web serveru“. A také, že je možné 

k němu přistoupit i přímo pomocí některého ze SW, který to umožňuje (blíže v kap. 5), 

jelikož „data server“ je rovněž součástí firemní sítě. Tento SW může sloužit pro prosté 

zobrazení vrstev z „data server“, ovšem je možné tato data i editovat či přidávat pomocí 

externího SW na „data server“ vrstvy nové. 

Celá záležitost architektury datového skladu, co se týče úložiště dat, návrhu 

metadatové databáze a její propojení s intranetovou aplikací obsahující všechny požadované 

funkce pro správu dat, je probrána v dalších kapitolách této práce. 
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2.3 Volba aplikačních prostředků 
V diplomové práci bylo využito pro různé účely několik programových produktů. 

Jejich přehled v systematickém uspořádání, včetně stručného popisu užití, udává Tab. 2.3.1. 

 

Název SW Stručný popis Využití v diplomové práci 

SW pro práci s databází 

Microsoft SQL 
Server 2005 
Express 

Databázový server; freeware s 
limitacemi 

Úložiště vektorových dat – 
geodatabáze, datový sklad 
metadat 

MsSqlSpatial 0.1.1 .NET extenze pro Microsoft 
SQL Server 2005 umožňující 
vytvořit na tomto databázovém 
serveru geodatabázi; open-
source 

Vytvoření geodatabáze vrstev, 
vytvoření vrstev z tabulek 
v metadatové databázi 
s polohovým určením; využití  
dalších uložených procedur 
v intranetové aplikaci 

EMS SQL Manager 
2005 Lite 

SW pro pokročilou správu 
databází Microsoft SQL Server 
2005 Express; freeware 

Prostředí pro vytváření databáze, 
tabulek, procedur, automaticky 
spouštěných procedur (dále jen 
triggerů); ladění databáze 

SW pro vývoj intranetové aplikace 

Microsoft IIS 5.1 Webový server; součást OS 
Microsoft Windows XP SP2 

Webový server pro hostování 
intranetové aplikace 

PHP 5.2.3 Technologie umožňující snadné 
programování na straně serveru 
(server-side programming); je to 
programovací jazyk umožňující 
procedurální i objektově 
orientované programování [4] 

Hlavní jazyk pro vývoj intranetové 
aplikace. Rovněž byly využity 
různé rozšiřující moduly: 
php_mssql pro připojení 
k metadatové databázi, 
php_MapGuideApi a php_xsl pro 
využití funkcí MGOS a php_ldap 
pro autentizaci pomocí LDAP.  

SQL Maestro MS 
SQL PHP Generator 
7.4 

Generátor PHP skriptů/www 
stránek pro správu databáze v 
Microsoft SQL Server 2005 
Express; freeware 

Vygenerování základní aplikace 
správy metadat 

Notepad++ 4.5 Mnohostranný editor textových 
souborů; freeware 

Hlavní programovací prostředí 
pro vývoj intranetové aplikace, 
SQL dotazy, úpravy 
konfiguračních souborů 

Jan Krizek Juno 1.0 Vývojové prostředí pro PHP; 
freeware 

Programovací prostředí pro vývoj 
PHP skriptů intranetové aplikace 

Bradsoft TopStyle 
Lite 3.12 

Pokročilý editor souborů 
kaskádových stylů (dále jen 
CSS); freeware 

Úpravy CSS souborů definujících 
grafický vzhled intranetové 
aplikace a tvorba formy nápověd 
v této aplikaci (blíže v kap. 4.2) 

The GIMP! 2.4.1 Grafický editor; open-source Tvorba a úpravy grafických prvků 
v intranetové aplikaci 
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Osgeo MapGuide 
Open Source 1.2 + 
FDO 3.2.3 

Nástroj pro realizaci mapového 
serveru; open-source 

Vizualizace datového skladu, 
testování funkcí systému pro 
využití v navazující diplomové 
práci [1], využití některých funkcí 
v intranetové aplikaci (blíže kap. 
4.5) 

Element-IT 
MultiPowUpload 
1.7.2 

Flash modul pro výběr více 
souborů a jejich kopírování na 
server; freeware 

Součást funkce intranetové 
aplikace “Vkládání vektorových 
dat” (blíže kap. 4.3.1) 

Matt Kruse JS 
Calendar 1.0 

Skript v jazyce JavaScript pro 
zobrazení kalendáře; open-
source 

Součást správy metadat v 
intranetové aplikaci 

AP Consulting inc. 
Color Picker Script 
1.0 

Skript v jazyce JavaScript pro 
výběr barvy; open-source 

Výběr barev pro nastavení 
vektorové vrstvy pro použití 
v MGOS 

Microsoft CACLS 
5.1 

Utilita pro editaci seznamu 
řízení přístupu (ACL) 
k souborům; součást OS 
Microsoft Windows XP SP2 

Využití ve funkci, která umožňuje 
intranetové aplikaci vytvářet a 
mazat soubory GIS dat 

Mozilla Firefox 
2.0.0.11 

Prohlížeč www stránek; open-
source 

Testování funkčnosti intranetové 
aplikace, využití „Chybové 
konzoly“ pro její ladění 

Microsoft Internet 
Explorer 6.0 

Prohlížeč www stránek; 
freeware 

Testování funkčnosti intranetové 
aplikace 

Další použitý SW  

SL-King FDO2FDO 
0.7.4 

Konvertor GIS dat mezi formáty 
podporovanými některými 
knihovnami FDO; freeware 

Možnost importu GIS dat ve 
formátech SHP, SDF, Oracle 
geodatabase do geodatabáze a 
naopak exportu vrstvy 
z geodatabáze do těchto formátů 
(blíže v kap. 5) 

Autodesk Map 3D 
2007 + SP3 

Vícefunkční GIS nástroj; trial 
verze 

Možnost zobrazení a editace 
vrstev v geodatabázi (blíže 
v kap.5) 

gvSIG 1.1.0 Vícefunkční GIS nástroj; open-
source 

Korektní převod vrstev z formátu 
DGN v.7 do formátu SHP 

BMT Cordah GIS 
Explorer 1.0 

Jednoduchý GIS nástroj; 
freeware 

Rychlý náhled vrstev v 
geodatabázi 

 

Tab. 2.3.1 – Přehled použitého software 
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2.4 Návrh úložiště dat 
 

Vzhledem k požadavku univerzality datového skladu, co se datových formátů týče, 
bylo navrženo kombinované centrální úložiště dat, kde jsou data ukládána buď v originálních 
formátech v adresářové struktuře (blíže kap. 2.4.2) anebo v podobě tabulek v geodatabázi 
(blíže kap. 2.4.1). 

 

2.4.1 Data v geodatabázi 
 

Pro možnost využití vylepšených funkcí, kterými geodatabáze disponují, byla 
navržena geodatabáze jako součást firemního úložiště dat (blíže v kap. 3.2). Tato geodatabáze 
je vytvořena na databázovém serveru MSDE pomocí rozšiřující extenze MsSqlSpatial 0.1.1 
ve stejné databázi, ve které jsou ukládána metadata. 

Každá tabulka v geodatabázi je identifikována v metadatové databázi (blíže v kap.3.1). 
Proces nahrávání souborů do geodatabáze musí být proveden pomocí intranetové aplikace, 
která umožňuje importovat do geodatabáze pouze data ve formátu SHP (blíže v kap. 4.3), 
anebo proškoleným administrátorem pomocí utility SL-King FDO2FDO (blíže v kap. 5.1), 
aby byly správně jednotlivé tabulky nazvány, automaticky vytvořeny korektní metadatové 
záznamy o vrstvách a rovněž aby bylo možno zobrazovat tyto vrstvy pomocí MGOS a jiného 
SW. 

Struktura názvosloví vrstev (tabulek) v geodatabázi je následující: 

 

 dbo . _ _ ID projektu Název vrstvy  

 

kde ID projektu je 6-ti místné číslo používané v Dopravoprojekt, s.r.o. pro zápis 
zkráceného (ovšem jednoznačného) ID projektu, pro který je daná vrstva určena. Názvem 
vrstvy se rozumí název původního datového souboru bez diakritiky a přípony souboru. 

Uvedené znaky podtržení („_“) slouží pro: 

• oddělení „ID projektu“ od „názvu vrstvy“ (druhý znak „_“ v pořadí) 

• umožnění zobrazení vrstev v MGOS a jiných SW (blíže v kap. 5) (první znak 
„_“ v pořadí). Jedná se pouze o korekci přístupu těchto SW k tabulkám 
v databázi, které obvykle mají problém se čtením tabulek, jejichž názvy 
začínají nějakou číselnou hodnotou – počátkem názvu se rozumí hodnota za 
předponou (v tomto případě „dbo.“), což je identifikátor databázového 
schématu. 
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2.4.2 Adresářová struktura 
 

Do adresářové struktury jsou ukládána GIS data uložená v rastrových formátech či 
formátech vektorových, které z nějakého důvodu nejsou vhodné pro import do geodatabáze – 
například obsahují více typů geoprvků nebo by při tomto importu došlo ke ztrátě popisných či 
jiných složek vrstvy. 

Použitý adresářový strom je znázorněn na Obr. 2.4.2.1 níže. Z praktického důvodu 
nutnosti  určení projektu, ke kterému daná vrstva náleží, jsou veškeré soubory zařazeny do 
adresářů pojmenovaných stejně jako zkrácené ID projektu (6-ti místné číslo). Rastry jsou 
navíc zařazeny do jednotlivých složek jako rastrové katalogy, jelikož naprostá většina 
firemních dat v rastrovém formátu je rozdělena do více souborů reprezentujících podoblasti, 
které společně zobrazují jeden vyšší celek. 

Obr. 2.4.2.1 – Adresářová struktura úložiště dat 

 

Každý soubor GIS dat v adresářové struktuře je identifikován v metadatové databázi 
(blíže v kap. 3.1). Proces nahrávání souborů do adresářové struktury musí být proveden 
pomocí intranetové aplikace (blíže v kap. 4.3), aby byly automaticky vytvořeny korektní 
metadatové záznamy o souborech a rovněž aby bylo možno zobrazovat tyto vrstvy 
pomocí MGOS. 

 

 
 

Výchozí adresář na serveru 

ID projektu 1 

…. 

Název rastrového katalogu 1 

Rastrový soubor 1 

Rastrový soubor N 

…. 

ID projektu N 

…. 

Název rastrového katalogu N 

Vektorový soubor 1 

Vektorový soubor N 

…. 
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3 NÁVRH DATABÁZÍ 

 

3.1 Návrh metadatové databáze 

3.1.1 Struktura metadatové databáze 
 

Celá metadatová databáze se skládá z jedné hlavní tabulky METADATA, ve které 
jsou vedeny samotné záznamy (její atributy jsou blíže rozvedeny v tabulce Tab. 3.1.2.1), a 
několika dalších tabulek, které plní účely číselníků k některým atributům tabulky 
METADATA - ty jsou v tabulce Tab. 3.1.2.1 označeny symptomem (Č) a obsahují i 
dodatečné informace, například o zdroji vrstvy, kontakty na zaměstnance firmy, bližší 
informace o použitém datovém formátu a další. 

Celá struktura metadatové databáze, včetně informací o použitém datovém typu a 
vyjádřených relací mezi jednotlivými tabulkami, je zřejmá z ER diagramu v příloze č.1. Pro 
její samotné vytvoření v databázovém serveru MSDE slouží SQL skript v příloze č.2 – jeho 
použití popisuje kap. 6.1. K tabulkám metadatové databáze jsou v ER diagramu přiřazeny i 
tabulky GEOMETRY_COLUMNS (specifická metadata vrstev v geodatabázi) a 
SPATIAL_REF_SYS (číselník podporovaných souřadnicových systémů), které jsou součástí 
geodatabáze. 

V databázi se vyskytují i některé speciální atributy, které byly vytvořeny pro zvýšení 
efektivity práce s metadatovou databází. Jejich popis udává tabulka Tab. 3.1.1.1 níže: 

 

Atribut Tabulka Účel 

Geometry, 
Geometry_Envelope_MinX, 
Geometry_Envelope_MinY, 
Geometry_Envelope_MaxX, 
Geometry_Envelope_MaxY 

METADATA, 
projekty, 
rastry 

Tyto atributy lokalizují prostorové ohraničení v 
souřadnicovém systému S-JTSK  
vrstvy/projektu/jednotlivých rastrů v rastrovém 
katalogu; je tak možno zobrazit tyto tabulky jako 
klasickou polygonovou vrstvu v geodatabázi. 

gid projekty, 
rastry 

Tento identifikátor typu „integer identity“ je 
požadován pro zachování standardu OGC Simple 
feature access [5], který definuje všechny 
náležitosti  vrstev v geodatabázi. 

uzemni_celek_id, 
uzemi_id 

METADATA Tato dvojice atributů označuje území,  kterého se 
daná vrstva týká: 
„uzemni_celek_id“ pomocí číselníku uloženého v 
tabulce „uzemni_celky“ určuje velikost tohoto 
území (zda je vrstva platná např. pro kraj či 
katastrální území), pomocí takového určení je 
pak možno z atributu „uzemi_id“ zjistit samotné 
místopisné určení z odpovídající tabulky 
(„uz_katuz“, „uz_obec“, „uz_okres“, „uz_kraj“, kde 
„uz_katuz“ je číselníkem katastrálních území ČR, 
ostatní tabulky mají obdobný účel) 

Tab. 3.1.1.1 - Speciální atributy metadatové databáze 
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Demonstrační příklad jednoho záznamu v metadatové databázi, na kterém jsou 
vysvětleny navržené principy a číselníky je uveden v Tab. 3.1.1.2 níže (příklad znázorňuje 
pouze vybrané atributy, které jsou v něčem specifické): 

Tab. 3.1.1.2 – demonstrační příklad metadatového záznamu 

3.1.2 Srovnání s metadatovými standardy 
V současnosti lze v ČR najít několik uznávaných standardů, které se zabývají popisem 

metadat. Asi nejčastěji používané v praxi (podle [2]) jsou popisy metadat dle INSPIRE, ISO 
19115 Core, Dublin Core či podle ISVS. Popis struktury metadat dle těchto standardů je 
podrobněji rozebrán v [2]. 

Struktura metadat pro Dopravoprojekt, s.r.o. byla navržena částečně na základě 
podobných položek obsažených ve všech nebo alespoň některých výše uvedených 
standardech, které byly doplněny o položky potřebné pro vnitřní potřeby firmy. Celá 
metadatová databáze je tak sice poněkud nestandardní, nicméně je možné ji snadno převést do 
podoby některého z výše uvedených metadatových standardů, bylo-li by to někdy v budoucnu 
potřeba. Metadatová databáze je tedy optimalizována tak, aby co nejlépe odpovídala vnitřním 
potřebám firmy Dopravoprojekt, s.r.o. - její publikování mimo firmu se prozatím 
nepředpokládá. 

Atribut Hodnota atributu Popis 

nazev Ulice Ostravy Povinný atribut – název vrstvy 

uzemni_celek_id 3 3=obec; číselník „uzemni_celky“ 

uzemi_id 554821 554821=Ostrava; číselník „uz_obec“ 

projekt_id 155916 Vrstva byla pořízena pro projekt s tímto ID, více informací o 
projektu lze vyhledat v tabulce „projekty“ 

zdroj_vrstvy_id 3 3=Magistrát města Ostravy; číselník „firmy“, který obsahuje i 
další informace (kontaktní osoba, kontakt, adresa,...) 

datum_predani 20080220 Data byla získána 20.února 2008 

nazev_geodb _155916_ulice Vrstva je uložena v geodatabázi v tabulce o tomto názvu (blíže 
v kap. 3.2 a 2.4.1) 

cesta  Vrstva je uložena v geodatabázi, proto atribut „cesta“ k 
souboru v adresářové struktuře úložiště je prázdný 

format SHP Původní datový formát byl ESRI Shapefile (blíže v kap. 3.2) 

sour_system_id 102067 102067=S-JTSK; číselník „sour_system“ 

zobrazovat_vsem 1 Vrstvu a její metadatový záznam bude moci prohlížet i 
anonymně přihlášený uživatel, jinak by pro něj byla neviditelná 

tvurce_zaznamu lazecky lazecky=Milan Lazecký; číselník „zamestnanci“ - uživatel má 
roli 2=Administrátor; číselník „role“ 

opravneny_id lazecky Jediný administrátor, který má práva editovat vrstvu a její 
metadata je lazecky=Milan Lazecký; číselník „zamestnanci“ 

archivovat 0 Nebude existovat archivační záloha vrstvy – více v kap. 3.3.3 

Geometry <<binary>> Ohraničení vrstvy v binární podobě – blíže v kap. 3.2 
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Srovnání navržených položek metadat s jejich ekvivalenty uvedených standardů uvádí 
tabulka Tab. 3.1.2.1. Komparace s ISVS byla provedena kontrolou položek v systému 
MIDAS [30], který byl vytvořen právě podle standardu ISVS. 

Ekvivalenty Položka v systému Název v 
metadatové 

databázi INSPIRE ISO 19115 
Core 

Dublin 
Core 

ISVS 

Identifikátor ID Unique 
resource 
identifier 

Metadata file 
identifier 

Identifier** ID 

Název vrstvy nazev Resource title Dataset title Title Název 

Popis vrstvy info Abstract Abstract 
describing the 
dataset 

Description Popis 

Klíčová slova klicova_slova Resource 
Keywords 

Dataset 
Keywords 

Subject Klasifikace 

Kategorie (vlastní 
členění) 

kategorie_id (Č) Topic 
Category* 

Dataset topic 
category* 

Subject* Klasifikace* 

Náležitost k projektu projekt_id (Č) - Project Code - - 

Zdroj vrstvy zdroj_id (Č) Resource 
responsible 
party* 

Dataset 
responsible 
party* 

Creator, 
Source* 

Organizace* 

Datum předání datum_predani Resource 
Start Date* 

Dataset Start 
Date* 

Date - 

Licence licence Resource Usage Limitations, 
Constraints 

Rights Podmínky 
užití / využití 

Cena cena - - - Cena 

Typ územního celku uzemni_celek_id 
(Č) 

Geographical Description* Coverage* Rozsah: 
zájmové 
území* 

Územní celek uzemi_id (Č) Geographical Description* Coverage* Rozsah: 
zájmové 
území* 

Měřítko meritko Spatial 
Resolution* 

Spatial 
Resolution of 
the dataset 
(equiv. Scale) 

- Měřítko 

Souřadnicový systém sour_system_id 
(Č) 

Reference system* - Prostorové 
referenční 
systémy: 
přímé 
planární 

Datum ukončení 
platnosti vrstvy 

platnost_do Temporal 
reference* 

Additional 
extent 
information for 
the dataset* 

Date Rozsah: 
Platnost do 

Jazyk atributů vrstvy jazyk_id (Č) Resource 
language* 

Dataset 
language* 

Language Jazyk 
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Kódová stránka 
atributů vrstvy 

codepage_id - Dataset 
character set* 

- Znakové 
sady 

Popis atributů atributy - - Type** Obsah 
datové 
struktury 

Formát format (Č) Digital File Type Format Formáty** 

Název v geodatabázi nazev_geodb - - Relation** - 

Cesta k 
souboru/rastrovému 
katalogu 

cesta Resource 
Locator** 

Dataset  
locator** 

Relation** Alternativní 
název** 

Cesta k popisnému 
souboru v MGOS 

cesta_mgos Resource 
Locator** 

Dataset  
locator** 

Relation** Dokument** 

Povolení archivace archivovat - - - Podmínky 
užití ** 

Datum archivace datum_archivace - - - - 

Název vrstvy v 
archivu 

vrstva_archiv - - Relation** - 

Uživatel oprávněný 
editovat 
vrstvu/záznam 

opravneny_id (Č) - - Contributor 
** 

- 

Datum založení 
záznamu 

datum_zalozeni_ 
zaznamu 

Metadata 
date 

Metadata date 
stamp 

- Datum 
vzniku 
metadat 

Tvůrce záznamu tvurce_zaznamu_ 
id (Č) 

Metadata point of contact* Publisher* Vlastník 
záznamu 

Datum editace 
záznamu 

datum_editace_ 
zaznamu 

Metadata 
date 

Metadata date 
stamp 

- Datum 
poslední 
aktualizace 
metadat 

Editor záznamu editor_zaznamu_ 
id (Č) 

Metadata point of contact* Publisher* Vlastník 
záznamu 

Možnost zobrazení 
anonymům 

zobrazovat_vsem - - - - 

Další poznámky poznamky - - - Poznámka 

Ohraničení vrstvy (v 
binárním tvaru) 

Geometry Geographic  
Bounding 
Box* 

Geographic 
location of the 
dataset* 

- Rozsah: 
Ohraničující 
obdélník* 

Ohraničení  vrstvy 
(ve tvaru souřadnic 
rohů ohraničení) 

Geometry_Envelo
pe_Min(Max)X(Y) 

West/East Bound Longitude* 
North/South Bound Latitude* 

Coverage Rozsah:  
Ohraničující 
obdélník  

 
 
Vysvětlivky: 

Č – vztahuje se k číselníku v databázi 

* - jedná se jen o položku, ze které je možné standardní hodnotu odvodit (např. z číselníku) 

** - není přesným ekvivalentem, lze jej však obvykle použít 
 

Tab. 3.1.2.1 - Srovnání položek metadat s vybranými metadatovými standardy 
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Další metadatové náležitosti, které bývají standardizovány - jako je prostorové schéma 
apod., lze částečně nebo úplně odvodit z metadatové databáze a číselníků, které obsahují 
dodatečné informace. 

Ve srovnání se základními požadovanými položkami metadat uvedených standardů v 
navržené struktuře chybí standardizovaná položka kategorie (Resource topic category v 
INSPIRE, Dataset topic category v ISO19115). V návrhu sice existuje číselník kategorií, 
nicméně jeho položky jsou vytvořeny pro interní použití a nejsou nijak standardizovány. Pro 
interní účely není potřeba evidovat kategoriální určení dat dle standardů, a proto byl 
standardní číselník kategorií z metadatové databáze vynechán. 

Rovněž oproti těmto standardům chybí některé položky, které však nejsou ve 
standardech označeny jako povinné anebo položky, které jsou pro všechny metadatové 
záznamy stejné anebo se jako stejné dají označit (například „Resource Scope“, který popisuje 
typ popisovaného objektu, který je vždy datovou sadou, tedy má vždy hodnotu „dataset“). 

Zároveň je důležité poznamenat, že většina datových polí se neřídí standardy co se 
formulování hodnot týče. Typickým příkladem je hodnota pole „jazyk_id“ popisující jazyk 
atributů vrstvy, která se pojí s číselníkem „jazyk“ pomocí číselného identifikátoru (např. 1 pro 
češtinu, 2 pro angličtinu apod.). Aby bylo možno hodnotu takového pole použít například 
podle standardu INSPIRE, bylo by nutno jazyk identifikovat textovou zkratkou – například 
„ENG“ pro angličtinu. Jak již však bylo v úvodu kapitoly řečeno, tento navržený metadatový 
systém se nesnaží být v souladu se všemi aspekty těchto standardů, a to z důvodů uvedených 
v úvodu této kapitoly. Záznamy v metadatové databázi je možno jednorázově převést do 
podoby dle některého z uvedených standardů. 

 

3.2 Geodatabáze 
 

3.2.1 Extenze MsSqlSpatial 
Z důvodu existence firemní instalace produktu Microsoft SQL Server 2005, který byl 

použit i pro metadatovou databázi, byl tento databázový server zvolen i pro integraci báze 
geografických dat (geodatabázi). Extenzí rozšiřujících MSDE o tuto možnost je hned několik 
– většina je komerčních (např. ESRI ArcSDE od verze 9.1 SP1 [6]), pro potřeby diplomové 
práce však byla zvolena extenze MsSqlSpatial 0.1.1, která je k dispozici zdarma jako open-
source z [7] a pro kterou existuje konektor SL-King MsSqlSpatial Provider for FDO [3] 
umožňující použití dat v takovéto geodatabázi přes FDO, které je součástí MGOS. 

Extenze MsSqlSpatial (dále jen extenze) je vytvořena na základě projektů Proj.NET 
(výpočetní nástroj pro převod mezi souřadnicovými systémy [8]) a NetTopologySuite ([9], 
knihovna pro operace GIS na platformě Microsoft .NET a Microsoft SQL Server 2005 
pomocí CLR integrace [10]). Extenze je vytvořena tak, aby odpovídala standardům pro tvorbu 
geodatabází popsaných OGC v implementační specifikaci „OGC Simple Features 
Specification for SQL, rev.1.1“ [11]. Obsahuje tak většinu základních i rozšířených funkcí 
dnešních geodatabází, které jsou použitelné v praxi a byly v omezené míře využity i v této 
diplomové práci – ty jsou vypsány v Tab. 3.2.3.1. Celá funkcionalita je podrobně popsána v 
dokumentaci odkazované na domovských www stránkách extenze [7]. 
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3.2.2 Tvorba vrstvy v geodatabázi 
Vytvořit vrstvu v geodatabázi je možné několika způsoby. Nejjednodušší je použití v 

extenzi implementovaného příkazu ImportFromShapefile, který vytvoří takovou vrstvu z 
existujícího SHP souboru – příkaz se používá ve tvaru: 

EXECUTE ST.ImportFromShapefile @path, @schema, @table, @column, 

[@srid, @type] 

 

kde: 

• @path je cesta k SHP souboru 

• @schema je název databázového schématu (není-li uveden žádný, použije se 
výchozí - „dbo“) 

• @table je název vytvořené tabulky – vrstvy v geodatabázi 

• @column je název pole obsahujícího geometrickou složku 

• @srid je identifikátor (EPSG kód) použitého souřadnicového systému vrstvy – ten 
musí odpovídat jednomu z kódů obsažených v systémovém číselníku 
ST.SPATIAL_REF_SYS vytvořeném extenzí MsSqlSpatial 

• @type je typ geometrie – rozlišení, zda se jedná o bod (POINT), linii 
(MULTILINESTRING), polygon (POLYGON, MULTIPOLYGON) či není 
specifikováno (GEOMETRY) 

Naprosto stejným principem je možno vrstvu vytvořit pomocí programu msscmd.exe 
(který je součástí instalace extenze MsSqlSpatial) volaném z příkazové řádky s parametry v 
následujícím tvaru (dle dokumentace v [13]): 

 

msscmd.exe   -server=mssql_server   -db=mssql_database  

-table=mssql_table    -import=shp 

-shp.filename="C:\..\..\shapefile.shp"  

[-login=login -password=password] 

 

kde hodnota atributu: 

• server je cesta identifikující databázový server (například 
localhost\SQLEXPRESS) 

• db je název geodatabáze na databázovém serveru 

• table je název výsledně vytvořené tabulky (vrstvy v geodatabázi) 

• import je typ importované vrstvy (podporovaný je pouze typ SHP soubor či 
vrstva v PostGIS geodatabázi) 

• shp_filename je cesta k importovanému SHP souboru 

• login a password jsou údaje pro přihlášení ke geodatabázi, nejedná-li se o 
přihlášení prostřednictvím Windows Authentication, které získává identifikační 
údaje o uživateli na základě jeho přihlášení do systému Microsoft Windows (blíže 
v [12]) 
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Data do geodatabáze je však možno naimportovat i externím programem – například 
pomocí SL-King FDO2FDO (blíže v kap. 5.1).  

V případě potřeby je možné vytvořit vrstvu v geodatabázi i ručně z dat umístěných v 
tabulce v databázi. Takovýto postup je blíže popsán v [14]. Tato možnost využití SQL 
procedury AddGeometryColumn byla prakticky použita v systému (blíže Tab. 3.2.3.1). 
Procedura je volána v následujícím tvaru: 

EXECUTE ST.AddGeometryColumn @schema, @table, @column, @srid, @type 

kde požadované parametry byly vysvětleny již dříve v úvodu kapitoly 3.2.2 – popis 
parametrů procedury ST.ImportFromShapefile (parametry jsou identické).  

Procedura AddGeometryColumn vytvoří v tabulce @table nový sloupec @column, do 
kterého je poté možno vložit prostorová data v binární podobě. Kromě tohoto sloupce vytvoří 
procedura i další náležitosti standardní vrstvy v geodatabázi dle [11] (sloupce pro uložení 
souřadnic ohraničení geoprvků, některé automaticky volané procedury apod.). 

Nakonec manuálně a bez použití procedur extenze MsSqlSpatial je možno 
plnohodnotnou vrstvu v geodatabázi vytvořit pomocí série určitých základních SQL příkazů; 
všechny tyto příkazy jsou však nahrazeny výše uvedenou procedurou AddGeometryColumn. 

 

3.2.3 Implementace v systému 
Popis postupu instalace této extenze v systému a jejího dalšího nutného nastavení je 

uveden v kap. 6.1. Použité názvosloví vrstev v geodatabázi je vysvětleno v kap. 2.4.1. V 
systému bylo implementováno několik funkcí a procedur, které blíže popisuje Tab. 3.2.3.1: 

 

Název 
procedury/funkce 

Popis funkčnosti Použití v systému 

ImportFromShapefile Umožňuje vytvořit vrstvu v 
geodatabázi z existujícího SHP 
souboru, blíže v kap. 3.2.2 
 

Součást intranetové aplikace pro 
import SHP souborů do 
geodatabáze (blíže v kap. 4.3.1) 

AddGeometryColumn Umožňuje vytvořit vrstvu v 
geodatabázi z již existující 
databázové tabulky, blíže v kap. 
3.2.2. 

Tvorba vrstev z tabulek 
metadatové databáze 

MakeEnvelope Ze zadaných souřadnic 
protilehlých vrcholů obdélníku 
vytváří v zadaném 
souřadnicovém systému binární 
hodnotu vyjádřující geometrii 
obdélníku podle specifikace 
geodatabáze [11] 

Součást webové aplikace – 
nastavení prostorového 
ohraničení vrstvy/projektu; 
součást SQL procedury 
„vypocitejextent“ (blíže v Tab. 
3.3.1.1) 

MinX, MinY, MaxX, 
MaxY 

Z binární hodnoty reprezentující 
geoprvek získává minimální 
(maximální) souřadnici X (Y) jeho 
ohraničení 

Součást spouštěče 
ST_GeometryTableTrigger_MET
ADATA_Geometry (blíže v kap. 
3.3.2) 

Tab. 3.2.3.1 – Použité funkce a procedury extenze MsSqlSpatial 
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3.3 Pokročilé funkce 
Pro zvýšení efektivity databázového systému byly v databázi naprogramovány vlastní 

procedury a automatické spouštěče, které jsou podrobněji popsány v následujících bodech. 

 

3.3.1 Vlastní procedury 

 
Procedury, které byly v databázi naprogramovány pomocí SQL příkazů, jsou popsány v 

tabulce 3.3.1.1 níže. Jejich zdrojový kód je součástí přílohy č.2. 

 

 

Název procedury Parametry + jejich 
datový typ 

Popis 

autoextent @tabulka 
varchar(256) 

vytváří pro danou tabulku @tabulka (vrstvu 
v geodatabázi) trigger, jenž automaticky vypočítá 
nový extent vrstvy po její editaci a uloží jej do 
odpovídajícího záznamu v tabulce „METADATA“ 

hledat_projekt @tmptable 
varchar(255), 
@typuzemi tinyint, 
@iduzemi int, 
@presne bit 

vyhledává projekty (položky tabulky „projekty“) 
realizované na požadovaném území - tedy jejichž 
vrstvy (položky tabulky „METADATA“) mají 
nastaveno zájmové území (definované v 
atributech „uzemni_celek_id“ a „uzemi_id“, blíže v 
Tab. 3.1.1.1) stejné jako v území definovaném 
stejným způsobem v @typuzemi a @iduzemi při 
použití @presne=1 anebo je toto území součástí 
území definovaného v @typuzemi a @iduzemi a 
naopak (obsahuje takto definované území) při 
použití @presne=0. Parametr @tmptable je název 
dočasné tabulky, kam se uloží výsledky hledání a 
zároveň se z @tmptable vytvoří vrstva v 
geodatabázi pro vizualizaci těchto výsledků 

hledat_metadata @tmptable 
varchar(255), 

@typuzemi tinyint, 

@iduzemi int, 

@presne bit, 

@create_geo bit 

obdoba výše uvedené procedury „hledat_projekt“, 
která však namísto projektů realizovaných na 
daném území vyhledává samotné vrstvy (záznamy 
v tabulce „METADATA“); parametr @create_geo 
udává, zda výsledkem bude vrstva v geodatabázi 
(1) anebo se bude jednat o prostou tabulku (0) 

smaztmptabulka - pokud existuje tabulka „dbo. #tmptabulka“, 
procedura ji smaže – tato dočasná tabulka je 
využívána v systému pro různé dočasné účely 
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vypocitejextent @tabulka 
varchar(258), 
@nazev 
varchar(256) 

procedura pro výpočet ohraničujícího obdélníku 
(dále jen extent) vrstvy v geodatabázi (@table), 
který se pak uloží do odpovídajícího záznamu 
v tabulce METADATA. Rozdíl @table oproti 
@nazev je pouze ten, že @table je @nazev 
zapsaný v hranatých závorkách. Jedná se pouze o 
opatření proti možnosti chybného zpracování 
na databázovém serveru 

vytvorvrstvuarchiv blíže v kap. 3.3.3 

Tab. 3.3.1.1 - Vlastní procedury v databázi 

 

3.3.2 Automaticky spouštěné procedury (triggers) 
 

Triggers, které byly v databázovém systému naprogramovány za pomocí SQL příkazů 
jsou blíže popsány v tabulce Tab. 3.3.2.1 níže. Tyto automaticky spouštěné procedury byly 
navrženy především pro možnosti využití externích programových prostředků tak, aby byla i 
přes jejich zasahování do databáze zachována správná funkčnost systému. Například díky 
procedurám automaticky spouštěným po úpravě vrstvy v geodatabázi se zaktualizuje údaj o 
novém prostorovém ohraničení vrstvy v tabulce „METADATA“ anebo se přidá záznam o 
úpravě vrstvy do zálohy, je-li vrstva nastavena pro archivování – blíže v kap. 3.3.3. 

 

Název triggeru Zapojená tabulka  
(impuls pro 
spuštění*) 

Popis funkčnosti 

met.METADATA_ 
smazani_vrstvy 

met.METADATA 
(D) 

automaticky se vymaže tabulka/vrstva z geodatabáze po 
vymazání záznamu z tabulky „METADATA“, který tuto 
vrstvu popisuje; pokud se jedná o rastrový katalog, pak 
se smažou záznamy o rastrových souborech patřících do 
tohoto katalogu (z tabulky „rastry“) 

met.METADATA_ 
update 

met.METADATA 
(U) 

komplexní trigger vytvářející při splnění určitých 
podmínek i nové spouštěče dalším tabulkám. Úkoly, které 
trigger plní jsou následující: 

• aktivace/deaktivace archivace tabulky (blíže v kap. 
3.3.3) 

• přiřazení/odebrání editačních práv uživateli podle 
aktuálního záznamu v atributu „opravneny_id“ 

• aktualizace data editace záznamu 

• aktualizace souřadnicového systému v tabulce 
geodatabáze „ST.GEOMETRY_COLUMNS“ 
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met.ST_ 
GeometryTableTrigger 
_METADATA_ 
Geometry 

met.METADATA 
(I,U) 

při změně geometrie (například vlivem přepočítání 
extentu některé z vrstev – blíže v kap. 3.3.3) se 
zaktualizují i indexové pole souřadnicových minim a 
maxim – uchová se tak integrita tabulky „METADATA“ 
jakožto vrstvy v geodatabázi 

ST.pridani_tabulky ST. 
GEOMETRY_ 
COLUMNS 
(I) 

při každém přidání vrstvy do geodatabáze (čímž dojde 
zároveň k vložení nového záznamu o této vrstvě do 
systémové tabulky geodatabáze 
„ST.GEOMETRY_COLUMNS“) se automaticky vytvoří 
nový záznam o vrstvě v tabulce „METADATA“ 
s implicitními hodnotami  

* - udává vstupní podmínku pro spuštění procedury. Může se jednat o:  
I (insert) – procedura se spustí, jakmile je do dané tabulky vložen nový záznam 
U (update) - procedura se spustí, jakmile se v dané tabulce nějaký záznam zaktualizuje 
D (delete) - procedura se spustí, jakmile je z tabulky nějaký záznam vymazán 

 

Tab. 3.3.2.1 - Vlastní triggers v databázi 

 

Současně v databázi existují i další spouštěče, které jsou vztaženy k jednotlivým 
tabulkám/vrstvám v geodatabázi a mají především aktualizační, archivační či kontrolní 
funkce. Tyto triggers vznikají automaticky spuštěním procedury „autoextent“ (blíže v Tab. 
3.3.1.1), procedury/spouštěče „met.METADATA_update“ (blíže v Tab. 3.3.2.1 a v kap. 
3.3.3) anebo jsou vytvořeny již při importu GIS dat do geodatabáze extenzí MsSqlSpatial 
(spouštěče zachovávající integritu dat v geodatabázi a shodu se specifikacemi OGC [11]). 

 

3.3.3 Archivace vrstvy v geodatabázi  
 

V rámci diplomové práce byl navržen a implementován i způsob zálohování/archivace 
dat v podobě vrstev/tabulek v geodatabázi. 

Princip zaznamenávání změn do tabulky v archivu byl navržen tak, aby bylo možno co 
nejefektivněji zaznamenávat všechny akce způsobující změnu vrstvy – tabulky v geodatabázi. 
Jedná se tedy o: 

• smazání záznamu (geoprvku ve vrstvě): 
-> do archivační kopie vrstvy se zapíše do danému geoprvku odpovídajícího 
záznamu čas změny a ID uživatele, který změnu způsobil 

• přidání nového záznamu (geoprvku): 
-> do archivační kopie vrstvy se zapíše nový záznam, včetně datumu zápisu a 
identifikace autora záznamu 

• změna v záznamu (ať už geometrie či popisné složky geoprvku): 
-> do původního záznamu v archivační kopii vrstvy se vloží informace o datu 
změny (poslední čas aktuálnosti záznamu) a identifikace autora změny a 
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současně vznikne v této archivační kopii nový záznam se stejným ID jako měl 
záznam původní, který rovněž bude obsahovat informace o datu vzniku změny 
a identifikátor původce změny 

Uvedený princip zaznamenávání změn v původní vrstvě plně dostačuje pro to, aby 
bylo možné zjistit stav vrstvy pro libovolný čas od data archivování vrstvy. Touto 
problematikou se pak zabývá připravená procedura „vytvorvrstvuarchiv“, která je popsána u 
konce této kapitoly a jejímž cílem je vytvořit vrstvu v geodatabázi z archivované vrstvy, která 
by byla aktuální pro zadaný datum. 

Celý konkrétní postup archivace vrstvy (nastavení vrstvy pro archivaci dle dříve 
uvedených principů) je navržen následovně: 

• zvolí se vrstva požadovaná k archivování – k metadatovému záznamu v tabulce 
„METADATA“ o dané vrstvě se nastaví atribut „archivovat“ na hodnotu 1 

• vytvoří se stejnojmenná kopie vrstvy v databázovém schématu „archiv“ - tato tabulka 
již nebude dále čitelná jako vrstva geodatabáze, nicméně bude stále obsahovat 
prostorové informace jako původní vrstva (viz schéma na Obr.  3.3.3.1) 

• do nově vytvořené tabulky ve schématu „archiv“ se přidají nové atributy (viz schéma 
na Obr. 3.3.3.1):  

o „mssql_vlozeno“ - datový typ datetime; automaticky přidává datum vložení 
záznamu (pomocí funkce DEFAULT getdate() ) 

o „mssql_aktualni_do“ - datový typ datetime; obsahuje datum, do kterého byl 
záznam aktuální (tedy jedná se o datum změny záznamu) 

o „editoval“ - datový typ varchar(20); obsahuje ID zaměstnance, který záznam 
přidal/změnil/vymazal 

o „mssql_oid“ - datový typ integer; identifikuje záznamy, nahrazuje původní 
identifikátor vrstvy, který byl nastaven pro automatické generování 
identifikátorů v číselné posloupnosti (IDENTITY) (podle dříve uvedeného 
principu archivace je nutné, aby identifikátor vrstvy v archivu mohl obsahovat 
duplicitní hodnoty, které by bylo možno nastavit, nikoli automaticky 
generovat) 

• hodnoty identifikátoru „oid“ originální vrstvy v nové tabulce v archivu se převedou do 
nového identifikátoru záznamů „mssql_oid“ a původní atribut „oid“ se z tabulky 
vymaže 

• k původní vrstvě v geodatabázi se vytvoří procedury automaticky spouštěné při 
aktualizaci vrstvy – tyto triggers slouží pro vlastní aktualizaci záznamů v tabulce v 
archivu podle dříve uvedeného principu zaznamenávání změn do tabulky v archivu 

 

Celý tento postup je pak naprogramován pomocí SQL příkazů ve spouštěči 
„met.METADATA_update“, který poskytuje jak možnost vytvoření takovéto archivace 
vrstvy jedinou změnou atributu „archivovat“ v tabulce „METADATA“, tak naopak dokáže 
touto změnou veškeré v téhle věci vytvořené databázové objekty odstranit. 
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Obr. 3.3.3.1 – Zjednodušené schéma archivace vrstvy v geodatabázi 

 

Problematiku zobrazení archivační kopie vrstvy a tím zjištění stavu vrstvy aktuálního 
pro zadaný čas/datum řeší v databázi uložená procedura vytvorvrstvuarchiv. Procedura je 
použita v intranetové aplikaci v sekci „Správa archivu“ (blíže v kap. 4.2). Použití procedury 
pomocí SQL příkazu je následující: 

 
EXECUTE vytvorvrstvuarchiv @puvodnivrstva @vrstva_archiv @datum   

 

kde: 

• @puvodnivrstva je název původní vrstvy, která byla archivována a pro kterou 
se nyní hledá stav aktuální pro zadané datum 

• @vrstva_archiv je název tabulky, která bude touto procedurou vytvořena. Tato 
tabulka bude rovněž nastavena jako vrstva v geodatabázi, takže ji bude možno 
standardně vizualizovat. Tento název pak bude přiřazen k odpovídajícímu 
záznamu v metadatové tabulce jako hodnota atributu „vrstva_archiv“ 

• @datum (ve tvaru ’01.02.2000‘ pro 1. února 2000) je datum, pro který má být 
vytvořená vrstva aktuální. Při prohledávání záznamů v archivované tabulce 
budou přidány všechny záznamy, které byly aktuální ke konci tohoto dne, a 
tedy v čase 23 h 59 min. 59 s. 
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4 INTRANETOVÁ APLIKACE 
Celá intranetová aplikace, která byla v rámci diplomové práce vytvořena, plní 

především úkol uživatelského rozhraní pro správu metadatových záznamů, nicméně v sobě 
zahrnuje mnohem širší funkcionalitu. V prostředí intranetové aplikace je možné i zobrazovat 
v datovém skladu uložené vrstvy prostřednictvím MGOS a nastavovat parametry pro toto 
zobrazení (tímto se detailněji zabývá diplomová práce [1]), spravovat celý metadatový systém 
a další. 

Intranetová aplikace (dále jen aplikace) byla vytvořena v programovacím jazyce PHP, v 
kombinaci se skriptovacím jazykem JavaScript [15] a dotazovacím jazykem SQL [16]. Pro 
vylepšení způsobu vkládání souborů do datového skladu byl použit freeware modul 
MultiPowUpload [17] technologie Flash. Některé funkce využívají naprogramované 
procedury databáze, pro potřeby povolení práv k fyzickým souborům je aplikací spouštěn SW 
CACLS. Pro funkci nápovědy k některým částem aplikace (blíže v kap. 4.2) a pro definování 
vzhledu aplikace byla použita technologie CSS. 

Intranetová aplikace je součástí přílohy č.3. Před použitím je nutné upravit hodnoty 
důležitých proměnných v souboru „promenne.php“. 

 

4.1 Základní model aplikace 
Základní funkcionalitou intranetové aplikace je správa metadat. K databázovému 

serveru MSDE se aplikace připojuje prostřednictvím PHP extenze php_mssql.dll, která je 
nadstavbou nad knihovnou ntwdblib.dll společnosti Microsoft Corporation. Po autorizovaném 
připojení je možné spravovat metadatové záznamy, a to podle práv přihlášeného uživatele 
(blíže kap.4.4). Záznamy je možno řadit podle pořadí hodnot jednotlivých atributů, je možné 
v atributech vyhledávat – filtrovat záznamy apod. 

Základem pro funkci správy metadatové databáze v intranetovém prostředí se stal PHP 
skript vygenerovaný pomocí SW SQL Maestro MS SQL PHP Generator 7.4 [18]. Tento 
skript byl sice podstatně změněn, zůstává však nadále základním pilířem pro strukturu celé 
aplikace. Skript poskytl intranetové aplikaci princip přihlášení do systému, umožnil základní 
správu dat (prohlížení, úpravu a výmaz záznamů) v jednotlivých tabulkách metadatové 
databáze, základní vyhledávání v jejich atributech a propojení s dalšími tabulkami v podobě 
možnosti přepínání mezi správou jednotlivých tabulek, ale i v podobě využití číselníků v 
tabulkách k zápisu či zjištění hodnot v hlavní metadatové tabulce. Rovněž základní struktura 
HTML stránky vygenerované pomocí tohoto skriptu zůstala v aplikaci zachována, s výhodou 
byla využita možnost uživatelského nastavení grafického stylu v externím CSS souboru. 

Tento CSS soubor byl upravován tak, aby výsledná aplikace připomínala vlastní 
webové stránky firmy Dopravoprojekt, s.r.o. (http://www.dpova.cz). Výsledné grafické 
provedení demonstruje Obr. 4.1.1 dále. 

 



 25

 

Obr. 4.1.1 - Grafická podoba intranetové aplikace správy metadat 

 

Jak již bylo zmíněno, základní PHP skript byl dále optimalizován pro konkrétní 

použití a doplňován o další funkce, které jsou podrobněji rozepsány v následujících 

kapitolách. 

 

 

4.2 Funkce pro zvýšení efektivity aplikace 

Následující přehled popisuje funkce aplikace, které byly vytvořeny, aby zvýšily 

efektivitu intranetové aplikace a doplnily ji o pokročilé možnosti: 

 

4.2.1 Nápověda 

 

� aplikace obsahuje možnost dynamické nápovědy pro vysvětlení významu 

jednotlivých položek připravených pro editaci metadatových záznamů a pro 

vysvětlení jiných náležitostí aplikace, které jsou méně jasné anebo by mohly být 

nesprávně pochopeny 

� tato funkce je vytvořena pomocí technologie CSS, která popisuje zobrazení kódu 

HTML; principiálně se jedná o zobrazení dvojitého tagu „span“ vnořeného do 

tagu odkazu („a“, který může být i odkazující sama sebe – tedy s parametrem 

„href='#'“), který je viditelný až po najetí kurzoru myši na tělo tohoto odkazového 

tagu (tedy při „a:hover“) 

� použití: syntaxe zápisu nápovědy je názorná z příkladu uvedeného níže, který je 

doplněn o ukázku zobrazení takto zapsané části kódu ve www prohlížeči  

(Obr. 4.2.1): 
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<a href="#" class="help">Heslo 

<span><span>Heslo je stejné jako při přihlašování do LDAP.</span></span> 

</a> 

 

Obr. 4.2.1 – Nápověda v intranetové aplikaci 

 

4.2.2 Rozšířené vyhledávání 

 

� již základ intranetové aplikace obsahuje možnost vyhledávání záznamu podle 

zadaného textu, a to buď ve všech polích metadatové tabulky či některého z jejích 

číselníků. Toto vyhledávání bylo dále rozšířeno o možnosti vyhledání 

metadatového záznamu na základě: 

■ definování oblasti, které se hledaná vrstva týká – zde se využívá k tomuto 

účelu vytvořená SQL procedura „hledat_metadata“, kterou blíže popisuje 

tabulka Tab. 3.3.1.1 

■ určení typu hledané vrstvy – tedy zda se jedná o rastrový soubor, vektorový 

soubor, vrstvu v geodatabázi anebo kombinaci posledních dvou možností 

■ nastavení vyhledání pouze těch vrstev, které jsou již připraveny k zobrazení v 

MGOS – o tom blíže v kap. 4.5. 

� Obrázek Obr. 4.2.2 demonstruje nabídku výběru vyhledávání po rozbalení nabídky 

rozšířených možností vyhledávání: 

 

 

Obr. 4.2.2 – Rozšířené možnosti vyhledávání 
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4.2.3 Správa archivu 
 

� problematikou archivace vrstvy v geodatabázi se zabývá již kapitola 3.3.3 - 
intranetová aplikace umožňuje možnosti archivace takovýchto vrstev spravovat. Je 
možno nastavit vrstvu v geodatabázi pro archivování, stejně tak ji z archivování 
zrušit. 

� aplikace rovněž nabízí výběrem z dat, kdy byla archivovaná vrstva změněna, 
vytvořit z této archivované vrstvy klasickou vrstvu v geodatabázi, která bude pro 
daný datum aktuální a bude ji možno zobrazit například v MGOS. K tomu využívá 
SQL proceduru „vytvorvrstvuarchiv“, která je blíže popsána v kap. 3.3.3. 

 

4.2.4 Funkce pro úplnou správu metadatového systému 
 

� intranetová aplikace umožňuje nejen spravovat metadatové záznamy jako takové, 
cílem při její tvorbě bylo také připravit ji jako uživatelsky přívětivé prostředí pro 
správu celého systému tak, aby se co nejvíce omezila potřeba přistupovat k 
metadatové databázi jinými prostředky – proto má uživatel s nejvyšší systémovou 
rolí (superadministrátor) možnost: 

■ spravovat jednotlivé metadatové číselníky – např. podporované souřadnicové 
systémy, podporované formáty dat v datovém skladu, správa firemních 
projektů a další 

■ spravovat základní definice vrstev v geodatabázi (má vliv na zobrazení v 
MGOS a jiných aplikacích) – například změna nastavení typu geometrie vrstvy 

■ spravovat uživatelské účty zaměstnanců – zde nejen, že je možné vytvářet a 
rušit jednotlivé účty a přiřazovat k nim práva (roli) v systému, ale automaticky 
se spravují i přihlašovací údaje ke geodatabázi, takže takto vytvořený účet 
opravňuje uživatele k přístupu k vrstvám v geodatabázi v dalších 
programových prostředcích, které uvádí kapitola 5. 
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4.2.5 Doplňující funkce 

� v aplikaci byly využity i další funkce, které slouží  především pro zvýšení 

komfortu práce s aplikací. Jedná se o: 

■ kontrola polí formulářů – technologie JavaScript; získáno z [19] a dále 

upraveno; umožňuje kontrolu zadaných hodnot záznamu před odesláním 

požadavku na server (povinné položky, datový typ, nepovolené znaky, 

korektní souřadnice v systému S-JTSK apod.)  

■ výběr barvy – technologie JavaScript+CSS; získáno z [20] a dále upraveno; 

umožňuje grafický výběr barvy ve funkci nastavení vrstvy pro zobrazení v 

MGOS – tato funkce je upravenou verzí funkce Martina Fábika, blíže v [1] a v 

kap. 4.3.1 

■ výběr data z kalendáře – technologie JavaScript+CSS; získáno z [21] a dále 

upraveno; umožňuje komfortní výběr data z kalendáře při úpravě atributů 

„Datum předání vrstvy“ a „Platnost vrstvy do“ - demonstruje Obr. 4.2.3. 

 

Obr. 4.2.3 – JavaScript kalendář v intranetové aplikaci 

 

■ dynamický výběr zájmové oblasti vrstvy - technologie JavaScript; získáno z 

[22] a dále upraveno; zobrazuje skryté výběry zájmových oblastí podle 

zvoleného typu území (katastrální území, obce, okresy a kraje ČR) 

■ „rozbalení“ nabídky - technologie JavaScript; získáno z [23]; umožňuje 

zobrazení skryté nabídky kliknutím na odkaz a naopak její skrytí opakovaným 

kliknutím – využito například pro zvolení využití rozšířených možností 

vyhledávání, které znázorňuje Obr. 4.2.2 

■ nastavení hodnot do formulářových polí – technologie JavaScript; použito pro 

získání ohraničení (extent) ČR za účelem nastavení ohraničení záznamu 

metadat nebo projektu pro možnost zobrazení takového záznamu coby klasické 

vrstvy uložené v geodatabázi 

 

4.3 Vkládání dat do datového skladu 

Intranetová aplikace obsahuje možnosti vkládání dat do datového skladu. Vkládat je 

možno data vektorová či rastrová. 
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4.3.1 Vložení vektorových dat: 
 

Uživatelská část aplikace: 

� nejprve uživatel označí firemní projekt, pro který jsou data vkládána. V případě 
neexistence takového projektu v metadatové databázi má možnost takový 
projekt vytvořit. Pokud jsou data nezávislá na projektu – například podkladová 
data využitelná v jakémkoli projektu, nemusí uživatel označit projekt žádný. 

� následně uživatel vybere soubory, které chce do datového skladu uložit – je 
možno využít vícenásobného výběru souboru pomocí MultiPowUpload [17] 
(Obr. 4.3.1.1) - v případě, že nemá nainstalovaný Adobe Flash Player verze 8 a 
vyšší (potřebný pro možnost použití MultiPowUpload) a nechce nebo nemůže 
si jej do počítače nainstalovat, má možnost alternativního výběru jednotlivých 
souborů po jednom prostřednictvím klasických formulářových polí HTML. 
Jinou alternativou je možnost použití SW SL-King FDO2FDO (blíže v kap. 
5.1). Tato možnost je v intranetové aplikaci zdokumentována včetně 
jednoduchého návodu, jak pro import dat do geodatabáze postupovat. 

 

Obr. 4.3.1.1 – Vícenásobné vkládání souborů 

 

� v případě úspěšného přenosu dat na server, kde jsou dále data zpracovávána (k 
tomu více informací dále), je uživatel vyzván k vyplnění metadatových 
záznamů nově přidaných vrstev. Tyto vrstvy jsou identifikovány jako nově 
přidané až do té doby, než dojde k vyplnění jejich metadat. Je tak možno 
vyplnit metadata i později, aniž by bylo zapotřebí složitě záznam o dané vrstvě 
vyhledávat. 
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� po vyplnění metadat je možno nastavit vrstvu pro zobrazení v MGOS, je-li 

formát, ve kterém je v datovém skladu uložena, v tomto systému podporován. 

Ukázku funkce nastavení demonstruje Obr. 4.3.1.2. Tato funkce byla 

vytvořena Martinem Fábikem (blíže v [1]) a byla dále upravena pro lepší 

integraci do prostředí aplikace. 

 

Obr. 4.3.1.2 – Nastavení zobrazení vrstvy v MapGuide OpenSource 

 

Serverová část aplikace: 

� po úspěšném nahrání GIS dat na server, ať už za pomocí MultiPowUpload či 

alternativně, jak již bylo dříve zmiňováno, se postupuje následovně: 

■ v případě formátu SHP se zkontroluje, zda byly dodány všechny 

požadované soubory, které jsou součástí tohoto formátu. Jedná se o 

stejnojmenně pojmenované soubory s příponou „.shx“ a „.dbf“. Pokud jsou 

všechny potřebné soubory nahrány, pokusí se server tato data importovat 

do podoby vrstvy v geodatabázi - k tomu se využívá databázová procedura 

ImportFromShapefile, která je blíže popsána v  kap. 3.2.2. Automaticky se 

vytvoří i metadatový záznam v databázi obsahující základní údaje o vrstvě. 

■ v případě jiného formátu se zkontroluje, zda je formát v systému 

podporován (kontrola se provádí dle číselníku „format“ v metadatové 

databázi) a zda se jedná o vektor. Pokud ano, bude soubor nahrán do 

adresářové struktury v centrálním úložišti (dle kap. 2.4.2) a bude vytvořen 

metadatový záznam v databázi se základními údaji o datech. 

� následně server informuje uživatele o výsledcích transferu a v případě 

úspěšnosti mu umožňuje pokračovat vyplněním metadat k nově přidaným 

záznamům. 
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4.3.2 Vložení rastrových dat 

 

Uživatelská část aplikace: 

� nejprve je uživatel vyzván, aby vyplnil základní údaje o rastrech, které chce do 

datového skladu vložit: projekt, kterého se rastry týkají, souřadnicový systém 

rastrů, název rastrového katalogu, který bude vytvořen a především cestu k 

adresáři, ve kterém jsou rastry uloženy – tato cesta musí být přístupná 

webovému serveru. Rastry tedy mohou být uloženy přímo na tomto serveru 

anebo na některé sdílené složce. 

� po kontrole vstupních údajů na serveru (o tom dále) je uživatel požádán o 

potvrzení výčtu nalezených rastrů (Obr. 4.3.2.1) 

 

Obr. 4.3.2.1 – Interakce při vkládání rastrů 

 

� následuje serverové zpracování (o tom dále) 

� v případě úspěšného zpracování dat je uživatel vyzván k vyplnění 

metadatových záznamů o nově vytvořeném rastrovém katalogu. Opět jako v 

případě vektorových dat (kap. 4.3.1) je možno vyplnit metadata k novému 

záznamu kdykoli později. 

 

Serverová část aplikace: 

� po pozitivním výsledku kontroly vstupních údajů (existence požadovaného 

adresáře s rastry apod.) a následném úspěšném nahrání rastrů na webový server 

se kontroluje formát vstupních rastrů – PHP funkce k tomu určená porovná 

formát rastru s údaji z metadatové tabulky „format“, tedy zda je daný formát 

podporován a zda se jedná o rastr; rovněž je kontrolováno, zda k uvedeným 

rastrům ve složce existují i doprovodné soubory definující souřadnicový 

systém rastru. 

� server požádá uživatele o potvrzení, zda výčet nalezených rastrů ve složce je 

úplný (tento požadavek demonstruje Obr. 4.3.2.1) 

� pokud je požadavek potvrzen, jsou rastry nahrány do adresářové struktury 

centrálního datového úložiště dle vzoru uvedeného v kap. 2.4.2. 
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� následuje nastavení rastrového katalogu pro možnost zobrazení v MGOS – k 
tomu byl využit upravený PHP skript „rasterconfig.php“ získaný z [24], který 
však z důvodů popsaných v [24] nefunguje vždy správně. Zlepšení se očekává 
po vydání nové verze MGOS. Tato problematika je řešena v navazující 
diplomové práci Martina Fábika [1] 

� dalším krokem je vytvoření metadatového záznamu o rastrovém katalogu v 
tabulce „METADATA“. Kromě toho jsou přidány i záznamy o jednotlivých 
rastrech do metadatové tabulky „rastry“, kde je nastavena relace s 
odpovídajícím záznamem v „METADATA“.  

� pokud jsou získány informace o prostorovém ohraničení (extent) jednotlivých 
rastrů z výše uvedeného skriptu „rasterconfig.php“, jsou tyto údaje rovněž 
vloženy do metadatové tabulky „rastry“. V opačném případě je možné tyto 
údaje doplnit ručně ve správě metadat. 

� následně server informuje uživatele o výsledcích transferu a v případě 
úspěšnosti mu umožňuje pokračovat vyplněním metadat k nově přidaným 
záznamům. 

 

4.4 Bezpečnostní řešení 
 

Pro přístup k metadatovému systému prostřednictvím intranetové aplikace je nutné se 
nejprve do systému přihlásit. Zaměstnanci firmy Dopravoprojekt, s.r.o. se přihlašují svým 
uživatelským jménem a heslem, které používají i pro přístup k firemní síti. Ten je totiž ve 
firmě řešen pomocí protokolu LDAP [25], jehož aplikační prostředí běží na firemním serveru 
nazvaném „SERVER1“ - právě tam tato intranetová aplikace zasílá požadavek pro autentizaci 
uživatele. K tomu je využita PHP extenze php_ldap.dll. 

Jakmile je uživatel pomocí LDAP autentizován jako zaměstnanec firmy, přejde 
intranetová aplikace k druhé fázi, a tou je autorizace, tedy ověření práv uživatele, v 
metadatovém systému. Jedná se o kontrolu údajů v metadatové tabulce „zamestnanci“. 
Nejprve se aplikace pokusí v atributu „ID“ (datový typ varchar(20)) této tabulky najít hodnotu 
identickou se zadaným uživatelským jménem zaměstnance. Toto uživatelské jméno je vždy 
příjmením zaměstnance zapsaným bez diakritiky a malými písmeny. V odpovídajícím 
záznamu tabulky intranetová aplikace zjistí identifikátor role uživatele v metadatovém 
systému (podle atributu „role_id“), kterou popisuje číselník „role“. Role uživatele může být 
jednou z následujících typů: 

1. superadministrátor – uživatel s touto rolí má přístup ke všem funkcím intranetové 
aplikace, stejně tak má veškerá přístupová práva k metadatové databázi a všem 
vrstvám uloženým v datovém skladu, včetně geodatabáze. Má pravomoce spravovat i 
práva ostatních uživatelů v metadatovém systému. 

2. administrátor – tato role umožňuje uživateli základní správu metadat pro ty vrstvy, 
které sám do datového skladu vloží anebo pro které je tento uživatel označen jako 
oprávněný administrátor (atributem „opravneny_id“ v tabulce „METADATA“). 
Rovněž takto označené vrstvy v geodatabázi má administrátor práva upravovat 
například pomocí Autodesk Map 3D (blíže kap. 5.2), byla-li mu tato možnost v 
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intranetové aplikaci aktivována superadministrátorem. Administrátor může také 

upravovat některé číselníky, například přidat záznam o novém projektu. 

3. anonym – uživatel s touto rolí může pomocí intranetové aplikace pouze prohlížet 

metadatové záznamy a vizualizovat vrstvy datového skladu prostřednictvím MGOS. 

Navíc mohou být některé vrstvy anonymovi odepřeny – to může být nastaveno 

superadministrátorem ve správě metadatových záznamů. Takové vrstvy se pak 

anonymovi jeví jako neexistující, neobjeví se ve výpisu metadatových záznamů a není 

je možno ani zobrazit v MGOS. 

 

Nebyl-li účet přihlášeného uživatele ještě v tabulce „zamestnanci“ vytvořen, bude na 

to takový uživatel upozorněn a bude mu umožněno přistupovat do intranetové aplikace jako 

anonym. 

 

 

4.5 Propojení s MapGuide OpenSource 

 

Vizualizace datového skladu v MGOS je diplomovou prací Martina Fábika [1]. V 

rámci této diplomové práce však byla připravena možnost propojení intranetové aplikace s 

MGOS – tato kapitola se věnuje pouze některým aspektům tohoto propojení. 

MGOS přistupuje k datovému skladu výhradně podle údajů, které získává ze 

speciálních XML souborů, které popisují cestu k datové vrstvě a nastavení jejího zobrazení. 

Proto bylo nutné v intranetové aplikaci připravit funkce, které tyto XML soubory vytvářejí. 

Tyto funkce byly již popsány dříve a blíže se jim a dalším aspektům propojení obou 

diplomových prací věnuje Martin Fábik v [1]. 

V intranetové aplikaci je dále připravena možnost náhledu samostatné vrstvy v 

MGOS: jakmile jsou tyto popisující XML soubory vytvořeny, je vrstva označena jako 

zobrazitelná a kliknutím na její název (Obr. 4.5.1 níže) je možno vrstvu zobrazit pomocí 

MGOS (Obr. 4.5.2) – funkce k tomu připravena byla získána z ukázkových skriptů  

nainstalovaných současně s MGOS. 

 

 

Obr. 4.5.1 – Výběr záznamu pro zobrazení v MapGuide OpenSource 
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Obr. 4.5.2 – Náhled vrstvy v MapGuide OpenSource 

 

Další propojení je zajišťováno funkcemi PHP skriptů intranetové aplikace, které na 

základě zaslaného identifikátoru metadatového záznamu vrstvy či firemního projektu zobrazí 

informace o odpovídajícím záznamu – to je využito v [1] při prostorovém vyhledání 

vrstvy/projektu kliknutím do mapy, která zobrazuje vrstvy metadatových záznamů a projektů 

vytvořené v geodatabázi z vyplněných údajů o prostorovém ohraničení vrstvy/projektu 

manuálně (pomocí intranetové aplikace) anebo automaticky (jedná-li se o záznam vrstvy 

uložené v geodatabázi) v odpovídajících tabulkách „METADATA“, „projekty“, „rastry“. 

Rovněž je intranetová aplikace připravena pro jednoduché vkládání dalších skriptů, 

které ji mohou rozšířit například o funkce využívající MGOS. Na každý takový skript je 

možno odkazovat v souboru „hlavicka.php“, požadavkem však je, aby byl tento skript 

formulován podle schématu uvedeného v Tab. 4.5.1 níže: 

 

<?php 

include("promenne.php"); 

include("funkce.php"); 

$conn = connect(); 

session_start(); 

include("hlavicka.php"); 

tělo skriptu 

include("trailor.php"); 

?> 

 

Tab. 4.5.1  – Obecná struktura php skriptů intranetové aplikace 
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5 VYUŽITÍ DALŠÍCH APLIKACÍ K PŘÍSTUPU DO 
DATOVÉHO SKLADU/GEODATABÁZE 

 

5.1 SL-King FDO2FDO 
Tato aplikace umožňuje převod mezi různými formáty GIS dat pomocí konektorů 

FDO. Je tedy možné ji použít jako alternativu k aplikaci nahrávání dat do geodatabáze, která 
byla vytvořena v rámci intranetové aplikace správy metadat (blíže v kap. 4). V aktuální verzi 
0.7.4 je již nativně připravena podpora geodatabáze běžící v databázovém serveru Microsoft 
SQL Server 2005, a to pomocí FDO konektoru KingMssProvider (King FDO Provider for MS 
Sql Server with MsSqlSpatial). 

Výhodou tohoto použití oproti nahrávání dat přes intranetovou aplikaci je možnost 
importu dat různých formátů – nativně jsou podporovány formáty SHP, SDF a data 
v geodatabázi Oracle. Do budoucna se očekává i možnost korektního použití FDO konektoru 
pro knihovnu OGR, s čímž by tato aplikace získala mnohem širší škálu podporovaných 
formátů. 

Jinou výhodou je možnost importu celých adresářů s daty najednou či možnost 
spuštění příkazu ke konverzi dat z příkazové řádky aj. V neposlední řadě se jeví velmi 
užitečnou vlastností aplikace možnost výběru těch atributů importovaného datového souboru, 
které budou do geodatabáze umístěny – v případě použití intranetové aplikace pro import dat 
do geodatabáze by se do cílové tabulky uložily automaticky všechny atributy vstupních 
souborů. 

Aplikace umožňuje rovněž převést data i naopak, tedy z podoby tabulky v geodatabázi 
např. do souboru ve formátu SHP či SDF – tato funkce je v současné době z mnoha pohledů 
jedinečná (z nástrojů, které jsou k dispozici zdarma, není znám žádný jiný, který by touto 
možností disponoval) a již pro tuto schopnost bylo použití této aplikace ve firmě 
Dopravoprojekt, s.r.o. doporučováno. 

Bližší návod k použití aplikace SL-King FDO2FDO (dále jen fdo2fdo) je součástí 
nápovědy intranetové aplikace v sekci „Správa dat“ -> „Nahrát vektorová data“. 

Aplikace fdo2fdo přistupuje ke geodatabázi prostřednictvím připraveného ODBC 
konektoru, ve kterém je nutné uvést přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo) k přihlášení 
do databáze. Protože jen někteří uživatelé v Dopravoprojekt, s.r.o. mají plná editační práva 
v databázi (jedná se o superadministrátory), jen tito uživatelé mohou pomocí aplikace fdo2fdo 
importovat data do podoby vrstev v geodatabázi - tím je vyřešen bezpečnostní problém 
možnosti použití fdo2fdo neoprávněnou osobou. 

 

5.2 Autodesk Map 3D 
 

Software Autodesk Map 3D je komplexní aplikací pro GIS, která obsahuje základní i 
pokročilé funkce pro správu GIS dat. Navíc poskytuje interoperabilitu s CAD produkty 
společnosti Autodesk, čímž propojuje technologie GIS a CAD na profesionální úrovni. 
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Tento SW přistupuje k datům pomocí knihoven FDO, je možné využít i konektor FDO 
KingMssProvider, a tím získat přístup k datům v geodatabázi MSDE. Postup pro instalaci 
tohoto konektoru je následující: 

• Provést upgrade SW Autodesk Map 3D 2007 (dále jen AMAP) na verzi SP3, 
která využívá minimální potřebnou verzi FDO 3.1 

• Stáhnout odpovídající verzi FDO konektoru KingMssProvider z domovské 
www stránky [7] 

• Do adresáře obsahující instalaci AMAP do složky FDO\bin, kde se nacházejí 
všechny disponibilní FDO konektory, nahrát stažený FDO konektor 
KingMssProvider 

• Upravit ve výše uvedené složce FDO\bin umístěný soubor providers.xml 
přidáním následujícího záznamu do struktury XML souboru: 

<FeatureProvider> 

<Name>King.MsSqlSpatial.0.1.3</Name>  

<DisplayName>King FDO Provider for MS SQL Spatial</DisplayName>  

<Description>Read/write access to spatial and attribute data in an MS 

Sql Server.</Description>  

<IsManaged>False</IsManaged>  

<Version>0.1.3.0</Version>  

<FeatureDataObjectsVersion>3.1.0.0</FeatureDataObjectsVersion>  

<LibraryPath>KingMssProvider.dll</LibraryPath>  

</FeatureProvider> 

 

Otevření dat v podobě vrstvy v geodatabázi se již děje klasickým způsobem znalým 
pro uživatele Autodesk Map 3D. 

Konektor KingMssProvider přistupuje ke geodatabázi prostřednictvím připraveného 
ODBC konektoru, ve kterém je nutné uvést přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo) 
k přihlášení do databáze. Každý takto přihlášený uživatel má práva ke čtení dat 
z geodatabáze, editovat data však může pouze uživatel se statutem superadministrátor anebo 
uživatel, který je dle metadatové databáze oprávněn k editaci dané vrstvy. Toto oprávnění je 
umožněno explicitním označením práv k jednotlivým vrstvám editací odpovídajících 
záznamů v metadatové tabulce METADATA, které označuje automaticky spouštěná 
procedura met.METADATA_update, která je blíže popsaná v tabulce Tab. 3.3.2.1. 

Jinou velmi výhodnou možností využití AMAP v systému datového skladu spojeného 
se systémem vizualizace pomocí MGOS (o tom blíže v [1]) je jednoduchý export CAD 
souborů pro možnost zobrazení v MGOS. 
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5.3 Ostatní aplikace 
Kromě dříve uvedených aplikací a aplikace MapGuide OpenSource (blíže v kap. 4.5) 

je možno do geodatabáze přistupovat i prostřednictvím jiného SW. Mezi takové aplikace se 
řadí například: 

• BMT Cordah GIS Explorer 1.0 – jednoduchý prohlížeč GIS dat, který 
umožňuje prohlížet i data z geodatabáze vytvořené extenzí MsSqlSpatial; tato 
data pak je schopen exportovat do formátu SHP či DGN – bohužel export do 
SHP není zcela korektní 

• FME Suite – aplikace pro převod mezi GIS daty široké škály formátů, využívá 
k tomu i knihovnu FDO, takže je možné použít FDO konektor 
KingMssProvider pro přístup ke geodatabázi 

• všechny aplikace, které přistupují k datům prostřednictvím knihovny OGR 
(ODBC konektor), která podporuje čtení dat (nikoli zápis – [26]) z geodatabáze 
vytvořené extenzí MsSqlSpatial – jedná se např. o aplikace: 
FWTools/OpenEV, MapServer, ogr2ogr 

• všechny další aplikace, které přistupují k datům pomocí rozhraní FDO 

• všechny další aplikace, které podporují přístup ke geodatabázi vytvořené 
extenzí MsSqlSpatial 

 

 
6 PRAKTICKÉ UŽITÍ V DOPRAVOPROJEKT S.R.O. 

 

6.1 Instalace systému 
Podrobný popis instalace systému je uveden v následujících bodech. Tyto body je 

potřeba realizovat chronologicky za sebou. Před celou instalací je vhodné nejprve nainstalovat 
MGOS dle [1]. Je výrazně doporučováno instalovat systém zkušeným administrátorem. 

• instalace prostorové extenze MsSqlSpatial pro vytvoření geodatabáze na MSDE: 
o v MSDE je potřeba aktivovat extenze CLR, které projekt MsSqlSpatial 

používá, a to tímto SQL skriptem: 
 

sp_configure 'show advanced options', 1; 

   GO 

   RECONFIGURE; 

   GO 

   sp_configure 'clr enabled', 1; 

   GO 

   RECONFIGURE; 

   GO 

 

o vytvoří se nová databáze (např. s názvem MAPGUIDE), která bude dále 
přeměněna v geodatabázi (a zároveň ve které se budou ukládat metadatové 
záznamy) 
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o z [7] se stáhne extenze MsSqlSpatial a nakopíruje do libovolného adresáře na 
data serveru - např. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MsSqlSpatial 

o ve výše uvedeném adresáři se v příkazové řádce zadá příkaz, který z klasické 
databáze vytvoří geodatabázi: 
 
msscmd -deploy -server=localhost\SQLEXPRESS -db=MAPGUIDE 

• vytvoření struktury metadatové databáze v databázi MAPGUIDE a naplnění základními 
daty a nastaveními – spuštění SQL skriptu uvedeného v příloze č. 2 (před spuštěním 
skriptu je třeba správně nastavit cesty k externě uloženým číselníkům území ve 
formátu CSV) 

• vytvoření nového uživatele s právy administrátora v databázi MAPGUIDE – například 
uživatel mapguide s heslem ******, nastavení jeho rolí v databázi: 
db_datareader, db_datawriter, db_ddladmin. 

• nastavení ODBC konektoru (ten je využit FDO konektorem KingMssProvider 
v různých SW – blíže v kap. 5) - v „Ovládací panely“ -> „Nástroje pro správu“ -> 
„Datové zdroje (ODBC)“ - položka „Systémové DSN“ -> „Přidat“ je možno přidat 
ovladače pro „SQL Native Client“. 

• instalace intranetové aplikace (za předpokladu již existujícího a nakonfigurovaného 
webového serveru s IIS a PHP verze 5 a vyšší): 

o úprava PHP pro správnou podporu přístupu k MSDE databázi: 
je potřeba používat knihovnu ntwdblib.dll ve verzi 2000.80.194.0 – starší 
verze této knihovny, která je součástí instalací PHP, je bohužel nefunkční. 
Knihovnu je možno získat například z http://www.userscape.com/ntwdblib.dll 

o úprava konfiguračního souboru php.ini – je potřeba povolit následující 
extenze (za předpokladu již existující instalace MGOS): php_ldap.dll, 
php_mssql.dll, php_mbstring.dll, php_MapGuideApi.dll, 

php_xsl.dll; rovněž je vhodné nastavit doporučené hodnoty pro položky 
upload_max_filesize (alespoň 50 MB), mssql.timeout (alespoň 100) 

o instalace intranetové aplikace z přílohy č.3 jako klasickou webovou aplikaci na 
webovém serveru IIS (případně jiném); nastavení korektních hodnot 
proměnných dle nápovědy v souboru promenne.php 

o nastavení práva spouštění aplikace C:\win\system32\CMD.exe pro 
intranetového uživatele – to je potřeba pro správnou funkci intranetové 
aplikace, která za pomocí této aplikace (příkazového řádku) spouští program 
Microsoft CACLS pro změnu oprávnění přístupu k souborům (bez toho by 
nemohla intranetová aplikace například vymazat dočasné soubory) 
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6.2 Způsoby aktualizace dat 
Data v datovém skladu je možno aktualizovat dvěma hlavními způsoby: 

1. přímá editace dat v datovém skladu (např. pomocí Autodesk Map 3D, který 
umožňuje i editaci dat umístěných v geodatabázi – blíže v kap. 5.2) 

2. aktualizace dat v lokálním úložišti a následné nahrání dat do centrálního 
úložiště, kde se stará data nahradí novými 

První způsob je rizikový, protože dochází k přepisu původních nezálohovaných dat – 
v případě aktualizace vrstvy v geodatabázi, která je v databázi archivovaná (blíže v kap. 3.3.3) 
je však tento způsob poměrně vhodný, protože se přepsaná data uchovávají v archivu, ze 
kterého je možno kdykoli data získat zpět. 

Druhý způsob aktualizace dat je vhodný především pro data uložená v souborových 
formátech. Pro přepis starých dat novými je nutné nejprve v intranetové aplikaci vymazat 
záznam o těchto starých datech, čímž dojde i k fyzickému vymazání dat z centrálního úložiště 
dat – a následně nahrát nová data a vyplnit pro ně nový metadatový záznam. 

6.3 Způsoby archivace dat 
 

V diplomové práci je implementována pouze možnost archivace vektorových dat 
umístěných v geodatabázi. Tuto archivaci blíže popisuje kapitola 3.3.3. 

Problematika archivace dat uložených v podobě vektorových či rastrových souborů 
nebyla v diplomové práci vyřešena zcela. Existuje však návrh základních principů archivace 
takovýchto dat založený na způsobu pojmenování těchto datových souborů, které by 
identifikovalo datum, pro které je vrstva aktuální, případně i jeho pořadí v tomto datu: 

Data jsou uložena na centrálním serveru v adresářové struktuře uvedené v kap. 2.4.2. 
V této diplomové práci prozatím problematika archivace dat uložených v souborech nebyla 
implementována, a tudíž nebylo potřeba zavádět systém pojmenování jednotlivých souborů, 
který by jednoduše archivaci umožnil. Pro výjimečné případy je však archivaci možno 
aplikovat tím, budou-li uživatelé vkládat přes intranetovou aplikaci do datového skladu 
soubory, v jejichž názvu se bude vyskytovat datum (případně číslo pořadí, aktualizovala-li se 
v tomto datu vrstva vícekrát) dle následujícího vzoru: 

puvodninazevsouboru_20070102_2.xxx, 

kde osm číslic za původním názvem souboru oddělených pro lepší čitelnost názvu 
znakem podtržení („_“) udává datum aktuálnosti dat (v tomto konkrétním případě 20070102 
odpovídá datu 2.1.2007), nepovinné číslo za tímto datem, které je od něj opět odděleno 
znakem „_“, označuje pořadí aktualizace vrstvy v uvedeném datu (v tomto případě byla vrstva 
v tomto dni aktualizována již podruhé – pořadové číslo je 2) a řetězec „xxx“ reprezentuje 
příponu souboru (datový formát). 

Drobnou nevýhodou pak je, že pro každý takto vytvořený soubor se nutně vytvoří i 
vlastní metadatový záznam. Pro umožnění získání přehledu o jednotlivých verzích stejné 
datové vrstvy je pak nutné napřed tuto funkcionalitu implementovat do intranetové aplikace 
(kap. 4), případně vhodně pro účely evidence archivu upravit metadatovou databázi. 
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6.4 Způsoby použití primárně nepodporovaných dat  
 

Datový sklad je navržen tak, aby byl naprosto univerzální z hlediska ukládání různých 
formátů dat. Pomocí intranetové aplikace je možno do centrálního úložiště dat nahrát data 
jakéhokoli typu, který je povolen v metadatové databázi v tabulce „format“. Uživatel s rolí 
superadministrátora má možnost tyto typy pomocí intranetové aplikace povolovat, zakazovat 
či přidávat formáty nové (blíže v kap. 4.4). Nicméně v MGOS bude možno zobrazovat jen ty 
formáty, pro které existuje podpora v podobě správného FDO konektoru instalovaného 
v MGOS – takové formáty jsou v tabulce „format“ označeny atributem „mapguide_read“ 
(hodnota 1 = formát je podporován v MGOS). 

Rovněž pro možnost importu vektorových dat do podoby tabulky v geodatabázi platí 
určitá omezení. Hlavním je omezená podpora formátu dat pro import do geodatabáze. 
V intranetové aplikaci je možno importovat pouze data ve formátu SHP. Mírně tuto podporu 
rozšiřuje aplikace fdo2fdo (blíže v kap. 5.1). Pro import nepodporovaných formátů je nutné 
nejprve je nějakým nástrojem převést do formátu podporovaného – nejlépe formátu SHP. 

Pro takovou konverzi existuje mnoho komerčních, ale i volně dostupných nástrojů, ne 
každý však převádí data zcela korektně. Většinu standardních formátů lze správně převést ve 
většině dnešních GIS aplikací, například pomocí utility ogr2ogr ([27]), která umožňuje 
převádět data nejrůznějších formátů (jejich úplný aktuální výpis lze rovněž najít na [27]). 
Bohužel tato utilita se neosvědčila při převodu formátu DGN verze 7, který je ve firemním 
prostředí často používán (dle analýzy v kap. 2.1), a tedy není možno použití této utility ve 
firmě zcela doporučit ani využít ji pro tyto účely v podobě knihovny PHP v intranetové 
aplikaci, jak bylo původně pro tuto diplomovou práci zamýšleno. 

Pro řešení exportu tohoto a jiných formátů pomocí SW použitelného zdarma 
vykazovaly výborné výsledky programy, které využívají k tomu určenou knihovnu aplikace 
gvSIG – tedy aplikace gvSIG, OrbisCAD, Kosmo,… Tuto knihovnu je možné teoreticky 
využít i v rámci intranetové aplikace. Kterýkoli z této rodiny SW je možné doporučit pro 
použití v Dopravoprojekt, s.r.o. Například OrbisCAD verze 0.07 ([28]) umožňuje do formátu 
SHP exportovat soubory ve formátech: DGN (verze 7), DWG, DXF. 

Čtení CAD formátů DWG a DXF je však v OrbisCAD prozatím nestabilní – pro tyto 
formáty se mnohem vhodnější jeví například ve firmě nainstalovaný SW Autodesk Map 3D, 
který umožňuje tyto formáty převést do formátu DWF, který je nativně podporován v MGOS 
a je tedy vhodný pro ukládání v datovém skladu, ačkoli jej nelze převést do podoby 
geodatabáze. V případě nutnosti importu CAD dat do geodatabáze je doporučováno nejprve 
data uložit do formátu DWG starší verze (např. DWG 2000) a teprve v této verzi se pokusit 
jej otevřít v OrbisCAD. 

Největším problémem pro export dat je formát DGN verze 8, který není podporován 
v žádném známém SW prostředku, který by byl k dispozici zdarma. Pro jeho převod je možné 
využít nástroje v programovém produktu ESRI ArcGIS od verze 9.2 anebo velmi silný 
konvertor téměř jakýchkoli GIS dat FME Suite společnosti Safe Software [29]. Zakoupením 
tohoto velmi pozitivně hodnoceného SW ve firmě by byl problém nepodporovaných formátů 
dat zcela anebo alespoň z většinové části vyřešen. 
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7  VÝHODY A NEVÝHODY SYSTÉMU 

 

Při testování systému byly objeveny na různých místech nedostatky, které byly 
postupně laděny. Stále se však mohou vyskytovat jisté problémy, které mohou být způsobeny 
například nesprávnou konfigurací serverů, na kterých je intranetová aplikace provozována 
anebo rozdílnou verzí MapGuide OpenSource než je verze 1.2, která byla pro tvorbu 
diplomové práce používána. 

Problematický také může být import dat z formátu SHP do geodatabáze, není-li 
vstupní soubor naprosto konzistentní anebo jsou-li vstupní soubory příliš velké (i z toho 
důvodu bylo vytvořeno omezení importu těchto dat do maximální velikosti 50 MB). V tom 
případě je doporučován alternativní postup využitím aplikace SL-King FDO2FDO, která je 
popsána v kapitole 5.1. V případě přípravy popisného souboru k rastrovému katalogu při 
importu rastrů do datového skladu se rovněž může objevit chyba – ta bude opravitelná zřejmě 
až s příchodem nové stabilní verze MapGuide OpenSource, která by měla mít již opravenou 
funkci pro tvorbu rastrových katalogů. 

Jistou nevýhodou pak může být skutečnost, že databáze metadat nebyla navržena 
podle některého z používaných metadatových standardů. Vzhledem ale k tomu, že je tato 
databáze určena čistě pro vnitřní použití ve firmě Dopravoprojekt, s.r.o., a k tomu, že 
databáze obsahuje takové položky, ze kterých je možno databázi do některého z těchto 
standardů převést, nejedná se o velkou nevýhodu – ba naopak je správa metadatových 
záznamů pro zaměstnance firmy jednodušší. 

Mezi výhody výsledků diplomové práce je možno uvést kvalitní a uživatelsky 
přívětivou správu celého systému pomocí intranetové aplikace k tomu určené, kvalitní 
soudružnost metadatové databáze, která obsahuje spoustu prakticky využitelných funkcí 
využívaných v intranetové aplikaci, či použití moderních vyspělých technologií pro účely 
diplomové práce, které zajišťují jistou životnost celého systému při praktickém využití ve 
firmě. 

 
 
8 ZÁVĚR 
 

V diplomové práci byly splněny všechny kladené cíle a požadavky, které plynuly ze 
zadání a které byly průběžně doplňovány konzultacemi ve firmě Dopravoprojekt, s.r.o. a 
s vedoucím diplomové práce.   

Celý systém ukládání metadat a jejich správy byl nejen navržen, ale i implementován 
tak, aby bylo možno jej v této firmě nainstalovat a ihned začít zkušebně používat. Vytvořená 
intranetová aplikace je navržena tak, aby ji bylo možno snadno doplnit o funkce, které vznikly 
v diplomové práci [1] Martina Fábika.  
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