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Anotace 

Tématem této práce je protokol NTRIP, sloužící pro vysílání korekcí globálních 

navigačních a polohových systémů prostřednictvím internetu, jehož komponenty byly 

zpracovány do podoby webové mapové aplikace. Ta je nástrojem umožňujícím vyhledávat 

nejbližší zdroje korekcí a jejich nadřazené části systému – castery, prohlížet vlastnosti 

komponent a zobrazit oblasti pokrytí signály korekcí. 

Práce se zabývá nejdříve obecným vysvětlením pojmů spojených s problematikou 

měření s korekcemi v reálném čase a protokolu NTRIP, dále pak také popisem použitých 

nástrojů a technologií. 

V další části je pak uveden obecný postup při procesu získávání dat skenováním, 

jejich publikováním na mapovém serveru a následné vizualizace. V realizační části práce 

je uvedeno v krocích konkrétní řešení až po vytvoření webové mapové aplikace. 

 

Klíčová slova: NTRIP, webová mapová aplikace, RTK, DGNSS, ArcGIS Server 
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Summary 

The topic of this diploma thesis is NTRIP protocol designed to disseminate 

corrections of global navigation and positioning systems through the internet and whose 

components were processed into a web mapping application. The application is a tool for 

searching nearest sources of corrections and their superior parts of the system – casters, 

also it allows to browse properties of the components a view areas of correction signals 

coverage. 

At first the thesis deals with a general explanation of terms associated with the 

problematic of a real time measurement based on corrections and NTRIP protocol, also 

with a description of used tools and technologies. 

In the next section a general procedure of obtaining data by scanning is introduced, 

along with their publishing on a map server and their visualization. The steps of the 

specific solution from the beginning to creation of the web mapping application are stated 

in the implementation part of this thesis. 

Keywords: NTRIP, web mapping application, RTK, DGNSS, ArcGIS Server 
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Úvod 

Globální navigační a polohové systémy se za poslední léta staly nedílnou součástí 

člověka v mnoha sférách jeho činností. Ačkoliv nejznámější existující systémy NAVSTAR 

GPS a GLONASS neprocházejí výraznými změnami z pohledu uživatele, technický 

pokrok na poli výpočetní techniky zapříčiňuje jejich začlenění do každodenního života. 

Technologie se snaží sledovat potřeby člověka, vědí, že je v pohybu, vědí, že je mobilní. 

Právě rozvoj mobilních technologií přinesl možnosti družicové navigace až do kapes lidí, 

do jejich mobilních telefonů. Nejspíš už každý ví, že existuje systém GPS. 

Ti, kteří provádějí měření nebo navigaci prostřednictvím družic globálních 

navigačních a polohových systémů na profesionální úrovni, se jistě setkávají s některou 

z metod zpřesňování polohy. Bez korekcí signálů družic by se někteří ve svém zaměstnání 

neobešli. Technologie se rychle mění, nové vznikají, další zastarávají. Dodatečné 

zapracování korekcí do výsledků měření již není tak časté. Čím dál tím více se využívá 

komunikačních kanálů a protokolů pro získávání korekcí v reálném čase. Rozšíření 

možnosti připojení k internetu v mobilních zařízeních, které se objevilo ve větším měřítku 

před několika lety, znamenalo rozmach šíření korekcí právě přes internet. Proto vznikl 

protokol NTRIP, který je k tomu určen. 

V teoretické části diplomové práci se snažím poskytnout čtenáři základní 

charakteristiku globálních navigačních a polohových systémů a měření pomocí nich. 

Součásti jsou také principy zpřesňování polohy, podrobný popis protokolu NTRIP a jeho 

komponent. Praktickým úkolem práce je vytvořit webovou mapovou aplikaci, která bude 

zobrazovat údaje o poskytovatelích a zdrojích korekcí.  

Cesta k vytvoření takové aplikace vede přes skenování dat poskytovatelů korekcí, 

jejich zpracování, uložení a publikování. V praktické části je také uvedeno zpřístupnění 

těchto dat uživatelům prostřednictvím mapového serveru a webové mapové aplikace. 

Cílem je poskytnout uživateli nástroj, který mu přehlednou formou zobrazí aktuální situaci 

komponent protokolu NTRIP a pomůže vyhledat nejbližší zdroj korekcí. Aplikace nemá 

být pouhou prohlížečkou dat, ale snaží se následovat trend takzvaných Rich Internet 

Applications, kdy uživatel má mít možnost ji interaktivně ovládat a získávat pro něj 

relevantní informace. 
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1 Cíl a úkoly práce 

Úkoly definované v zadání práce jsou tyto: 

- Seznámit se s existujícím programem NtripScan napsán v programovacím 

jazyce Python autorem Ing. Michalem Šeligou, Ph.D. a zprovoznit jej jako 

službu OS Windows. Program získává data ze zdrojových tabulek 

NtripCasterů. 

- Archivovat výsledky skenování v prostorové databázi – tedy vytvořit 

nástroj, který automatizovaně bude ukládat výsledky skenování. 

- Výsledky skenování publikovat prostřednictvím mapového serveru – to 

znamená vhodně uchopit uložená data a připravit je a publikovat na 

mapovém serveru. 

- Navrhnout postup jak publikovat prostřednictvím připraveného mapového 

serveru výsledky skenování jiných aplikací. 

Hlavním úkolem práce je pak vytvořit vhodný nástroj pro mapový server, který 

umožní vyhledat k zadanému místu nejbližší NtripCastery a NtripServery poskytující 

GNSS korekce (RTK, RT DGNSS). Poloha zvoleného místa bude zadávána 

prostřednictvím kurzoru umístěného v mapě nebo z klávesnice zápisem souřadnic. 

K nalezeným zdrojům korekcí musí nástroj zobrazovat informace relevantní pro výběr 

nejvhodnějšího zdroje pro dané měření. 

Takto definované úkoly znamenají seznámení se s technologií ESRI ArcGIS Server 

10, jakožto mapového serveru určenému pro tuto práci, a jeho principy fungování spolu 

s procesy ukládání dat do geodatabáze, přípravy a publikování dat a možnostmi použití a 

vizualizace dat. 

Cílem je vytvořit webovou mapovou aplikaci s potřebnou funkcionalitou, která 

bude sloužit pro každého, kdo využívá nebo se chystá využívat, či ho jen zajímá, měření 

globálními navigačními a polohovými systémy s metodami zpřesňování polohy v reálném 

čase za využití protokolu NTRIP sloužícímu pro přenos korekcí po internetu. 
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2 Globální navigační a polohové systémy 

Pod pojmem globální navigační a polohové systémy (angl. zkratka GNSS) je 

možné si přestavit systémy založené na různých fyzikálních principech sloužící k určování 

aktuální polohy a k navigaci. Počátkem 60. let 20. století se objevily první systémy 

založené na přenosu radiových signálů vysílaných umělými družicemi Země. (RAPANT, 

2006, s. 347) 

GNSS jsou schopné díky radiomajákům pokrýt celé území naší planety svými 

signály a tím umožnit určovat polohu kdekoliv na Zemi. Jejich hlavní výhodou je společný 

souřadnicový systém pro celou planetu, ve kterém GNSS pracují 24 hodin v jakémkoliv 

počasí a denní či roční době. (RAPANT, 2006, s. 347) 

Jeden z nejrozšířenějších GNSS je známý systém NAVSTAR GPS (dále jen GPS), 

vybudován (1973) a spravován armádou Spojených států amerických. Jedná se původně o 

vojenský systém, který je však částečně uvolněn široké veřejnosti k využití. (RAPANT, 

2006, s. 347) 

Podle vysokého počtu civilních uživatelů (desítky miliónů) lze hovořit o nemalém 

zájmu veřejnosti o služby a možnosti systému GPS. Rapant (2006, s. 348) shrnuje důvody 

tohoto následovně: 

 Relativně vysoká polohová přesnost, od desítek metru až po milimetry 

 Schopnost určovat i rychlost a čas s přesností odpovídající přesnosti polohové 

 Dostupnost signálu kdekoliv na Zemi: na povrchu, na moři, ve vzduchu i 

v blízkém kosmickém prostoru, 

 Standardní polohová služba systému GPS je civilním uživatelům dostupná bez 

omezení, bez jakýchkoliv poplatků a její nejběžnější využívaní je možné již při 

použití relativně levných přijímačů, 

 Je to systém pracující za jakéhokoliv počasí a dostupný 24 hodin denně, 

 Polohu i rychlost je možné určovat v trojrozměrném prostoru. 

Pravděpodobně druhým nejznámějším GNSS je systém GLONASS, který začal svou 

existenci v tehdejším Sovětském svazu v 80. letech minulého století. Také jiné země 

jako Čína nebo Indie mají své navigační a polohové systémy. V poslední době se zrak 
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upřen na budování evropského autonomního GNSS s názvem Galileo, jehož výstavbu 

zaštiťuje Evropská kosmická agentura (ESA) a je financován státy Evropské unie. 

Globální navigační a polohové systémy tvoří obecně tři základní segmenty. Jsou 

jimi kosmický segment, řídící a uživatelský. 

Kosmický segment se skládá ze soustavy družic, jež vysílají navigační signály. 

Počet družic obvykle překračuje dvě desítky včetně záložních a opisují kolem země elipsu 

na přesně definovaných oběžných drahách. Jejich uspořádání garantuje dostupnost 

minimálně 4(počet potřebný pro měření a navigaci) družic kdekoliv na Zemi 24 hodin 

denně. (RAPANT, 2006, s. 348) 

Zodpovědnost řídicího systému spočívá v řízení a správě celého GNSS. Jeho 

hlavním úkolem je aktualizace údajů obsažených v navigačních zprávách družic. V případě 

systému GPS jej tvoří pět pozemních monitorovacích stanic rozmístěných na amerických 

vojenských základnách po celém světě. V Coloradu se pak nachází hlavní řídící stanice. 

(RAPANT, 2006, s. 349) 

Poslední částí je uživatelský segment skládající se z přijímačů signálů GNSS, 

uživatelů a vyhodnocovacích nástrojů a postupů. Přijímače vypočítávají z přijatých signálů 

svou polohu, rychlost a čas. Různé druhy přijímačů jsou používány pro navigaci, určování 

polohy, měřičství, určování přesného času a získávání dalších informací. (RAPANT, 2006, 

s. 352) 

2.1 Způsoby měření s GNSS podle přijímaných signálů 

Každý signál vysílaný družicemi GPS a GLONASS je kombinací dálkoměrného 

kódu, nosné vlny a navigační zprávy. 

Družice obou GNSS vysílají signály na dvou nosných frekvencích označovaných 

L1 a L2. Frekvence L1 je modulována dvěma dálkoměrnými kódy. V případě systému 

GPS se jedná o přesný kód, též P-kód (obdobou u systému GLONASS je navigační signál 

vysoké přesnosti), který může být pro vojenské účely šifrován. Druhým kódem je 

hrubý/dostupný nebo také C/A kód (obdobou u systému GLONASS je navigační signál 

standardní přesnosti), jenž šifrován není. Frekvenci L2 pak moduluje pouze P-kód, 

respektive navigační signál vysoké přesnosti. (RAPANT 2002, 2006) 
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2.1.1 Kódová měření 

Principem kódových měření je počítání vzdálenosti mezi přijímačem a družicí. 

K tomuto účelu se využívají dálkoměrné kódy vysílané družicí, které si lze zjednodušeně 

představit jako časové značky umožňující přijímači určit čas, kdy byla jakákoliv část 

signálu odvysílána. Přijímač identifikuje dálkoměrný kód příslušné družice, zjistí čas 

odeslání a přijetí jedné sekvence kódu a ze zjištěného časového rozdílu vypočítá 

vzdálenost mezi jím a družicí. (RAPANT, 2002, s.31) 

Z důvodu, že hodiny přijímače a čas družicového systému nejsou zcela synchronní, 

hovoří se o tzv. zdánlivé vzdálenosti (angl. pseudorange). Údaje o opravě času jsou 

neznámé a určují se výpočtem. (RAPANT 2002, s.60) 

2.1.2 Fázová měření 

Princip fázových měření nespočívá ve využití dálkoměrného kódu, ale samotné 

nosné vlny. Přijímač spočítá počet vlnových délek nosné vlny nacházejících se v daném 

okamžiku mezi ním a družicí. Tento počet se skládá z celočíselného násobku nosných vln a 

z desetinné části. Desetinnou část dokáže přijímač určit velmi přesně, problémy nastávají 

ve výpočtu celočíselného násobku. Díky velmi krátkým vlnovým délkám nosných vln je 

možné při měření získat až milimetrovou přesnost. (RAPANT, 2002, s.33) 
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3 Metody zpřesňování polohy 

Podle účelu využití dat o poloze z GNSS se odvíjí požadavek na jejich přesnost. 

Kdy přesnost kódových měření nestačí, nabízí se měření fázová. Pro určité použití dat 

GNSS je tedy nutné upustit od tradičního autonomního způsobu měření, tedy bez korekcí, 

a využít metody DGPS, či obecně DGNSS. 

Pojmy související s DGPS jsou rover, neboli samotný přijímač, který provádí 

měření, a base nebo také referenční stanice, což je jeden nebo síť referenčních přístrojů se 

známou polohou, a který je zdrojem diferenčních korekcí. Předávání dat z base na rover je 

prováděno přes komunikační kanál. (VOJTEK, 2011, [online]) 

Korekce jsou určeny jak pro kódová, tak fázová měření. Jejich zpracování je možné 

dvěma způsoby. Jedním z nich je post-processing, tedy dodatečné zpracování v kanceláři, 

kdy jsou využita data referenčních stanic poskytována data buď v surovém stavu (RAW) 

nebo lépe již rovnou převedené z RAW do formátu RINEX. Druhým způsobem je 

zpracovávat data real-time, tedy v reálném čase, kdy base vysílá korekce ve formátu 

RTCM SC-104 přes real-time komunikační kanál. V souvislosti s kódovými měřeními 

v reálném čase se hovoří o Real-time DGNSS, v případě měření fázových pak o RTK. 

Real-time korekce mohou být přenášeny například pomocí radia, GSM, datových 

služeb mobilních operátorů (nejčastěji GPRS), mohou být také součástí RDS toků 

některých rádií. V dnešní době je nejvíce rozšířen způsob šíření korekcí přes internet 

prostřednictvím protokolu NTRIP. 

Existují sítě referenčních stanic (u nás např. CZEPOS nebo VESOG). 

Potencionálními uživateli jejich dat (CZEPOS) jsou záchranná služba, silniční, železniční, 

říční i letecká doprava nebo geodeti. (RAPANT, 2006, s. 364) 

Korekce se na referenční stanici aktualizují v řádu sekund a jejich platnost se udává 

do několika prvních stovek kilometrů v případě kódových měření a do několika desítek 

kilometrů při fázových měřeních. Přesnost korekcí se vzdálenosti od stanice klesá. Existuje 

nicméně také možnost vylepšit diferenční korekce uživateli takřka na míru a dál od 

referenčních stanic. Korekce je možné získat také ze satelitů (SBAS, EGNOS), bližší popis 

je však mimo rámec této práce. (RAPANT, 2006, s. 364) 
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3.1 Protokoly 

Komunikační protokoly představují nezbytné pojítko mezi GPS přístrojem, 

technickým zařízením a aplikacemi, které zpracovávají. (VOJTEK, 2011, [online]) 

Protokoly je možné rozdělit do několika skupin. První skupinou jsou, spíše než 

protokoly, formáty pro výměnu souborů. Mezi ně lze zařadit RINEX, který představuje 

sjednocující formát, který se během let vyvinul ve vyspělý protokol pro výměnu GNSS dat 

zejména mezi různými výrobci a typy přijímačů. Je určen pro post-processing. (GNSS 

Data, 2006, [online]) 

Druhou skupinu tvoří protokoly pro přenos dat v reálném čase (angl. Real time 

transmission protocols). Kromě protokolů specifických pro každého výrobce, se uvádí 

otevřené protokoly (používané více než jedním výrobcem), jejichž specifikace jsou veřejně 

dostupné. Patří mezi ně protokoly NMEA 0183, postavený na textových větách sloužící 

pro standardizaci komunikace, CMR a CMR+ firmy Trimble Navigation představující 

alternativu k RTCM, BINEX, jenž vychází z protokolu RINEX a jeho modifikací, a 

nakonec RTCM SC-104, který bude zmíněn podrobněji v kapitole 3.1.1. (GNSS Data, 

2006, [online]) 

Protokoly pro přenos dat po internetu tvoří třetí skupinu. Nejznámějším členem je 

zde protokol NTRIP (blíže v kapitole 4). 

3.1.1 RTCM SC-104 

The Radio Technical Commision for Maritime Services (RTCM) je mezinárodní 

nezisková vědecká, profesionální a vzdělávací organizace tvořená dalšími nevládními i 

vládními organizacemi. RTCM je rozdělena do několika speciálních komisí (Special 

Committees, SC). SC 104 se zabývá diferenčními globálními navigačními satelitními 

systémy. (Overview, 2006, [online]) 

Protokol RTCM SC-104 je určen pro předávání korekčních GNSS dat pro real-time 

DPGS a RTK aplikace.  Jedná se o otevřený protokol pro přenos dat v reálném čase. Obsah 

souboru protokolu je zapisován binárně z důvodu efektivity přenosu. (VOJTEK, 2011, 

[online]) 
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Tento protokol je podporován většinou přijímačů umožňující pracovat s korekcemi 

v reálném čase. Jinou alternativou k RCTM SC-104 bývá dříve zmíněný CMR/CMR+. SC 

104 vydala několik doporučených standardů pro přenos GNSS dat. Jsou jimi: 

 Differencial Navstar GPS verze 2.0 a 2.1 

 Diffferencial GNSS verze 2.2, 2.3, 3.0 a 3.1 

 NTRIP verze 1.0 a 2.0 

Vojtek (2011, [online]) publikoval přehledný popis jednotlivých standardů 

protokolu RTCM SC-104: 

 „RTCM v2.0 (DGPS) podporuje pouze Real-time DGPS. Dosažitelná 

přesnost v určení polohy je kolem 1 metru. Neobsahuje žádné informace 

fázových měření, a proto není použitelný pro RTK aplikace. 

 RTCM v2.1 (v2.0 + RTK GPS) umožňuje oproti verzi 2.0 šířit i korekce 

z fázových měření. Umožňuje tedy tzv. RTK aplikace. Avšak RTK aplikace 

jsou omezeny pouze na systém GPS NAVSTAR. 

 RTCM v2.2 (v2.1 + GLONASS) zahrnuje už šíření korekcí systému 

GLONASS, ale není zpětně plně kompatibilní s verzí 2.1. Neobsahuje 

některé zprávy z verze 2.1. 

 RTCM v2.3 (v2.2 + definice GPS antény) přidává k obsahu verze 2.2 věty 

s informaci o typu antény referenční stanice. 

 RTCM v3 (v2.2 + RTK sítě a GNSS) jedná se o zcela nový standard, který 

byl navržen s novou strukturou a větami, jako efektivní alternativa k verzi 

2.x s primárním zájmem o RTK aplikace s využitím RTK sítí a pro GNSS. 

 RTCM v3.1 (v3 + RTK sítě) rozšiřuje předchozí verzi o možnost přenášet 

plošné korekce RTK sítí a nový signál L2C a L5 pro GPS.“ 

Jednotlivé doporučené standardy je pro použití nutné si zakoupit. 
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4 Protokol NTRIP 

V dalších odstavcích bude podrobněji popsána celá technologie NTRIP i s jejími 

částmi, neboť, jak již bylo psáno výše, úzce souvisí šířením DGNSS a RTK korekcí. 

4.1 Charakteristika 

Technikou pro použití internetu k šíření (streamování) a sdílení DGNSS korekcí 

sloužící k určování přesné polohy a k navigaci je protokol NTRIP. Tento název je zkratkou 

anglických slov „Networked Transport of RTCM via Internet Protocol“, což by se dalo 

volně do češtiny přeložit jako „síťový přenos RTCM korekcí prostřednictvím 

internetového protokolu“.  Vznik a vývoj této technologie je realizován německou 

Federální agenturou pro geodézii a kartografii (BKG) spolu s partnery University of 

Dortmund a Trimble Terrasat GmbH. (LENZ, 2004, s.2, [online]) 

Hlavním záměrem vzniku protokolu NTRIP bylo použít internet jako alternativu 

k tehdejším (a stále používaným) real-time korekčním službám poskytovaným přes radiový 

přenos (frekvence LF, MF, HF a UHF) nebo mobilním komunikační sítě (GSM, GPRS, 

EDGE, UMTS). NTRIP je generický bezstavový protokol založen na protokolu HTTP/1.1, 

který je rozšířen o tok GNSS dat. (LENZ, 2004, s.2, [online]) (About NTRIP, [online]) 

NTRIP je standardem RTCM, určen statickým či mobilním uživatelům primárně 

k šíření korekcí (např. ve formátu RTCM SC-104), nebo jiných dat GNSS po internetu, 

nicméně díky jeho architektuře jej lze použít k šíření téměř jakýchkoliv dat. Umožňuje 

simultánní připojení PC, laptopů, PDA nebo přijímačů k vysílajícímu hostu. NTRIP také 

podporuje bezdrátový přístup k internetu prostřednictvím mobilních IP sítí (GSM, GPRS, 

EDGE nebo UMTS). (About NTRIP, [online]) 

NTRIP je zamýšlen jako otevřený, neproprietární protokol. Hlavními 

charakteristikami šíření pomocí NTRIP podle BKG (About NTRIP, [online]) jsou: 

 Založen na populárním http streamovacím standardu; poměrně jednoduchý 

na implementaci při omezené dostupnosti prostředků klientské či serverové 

platformy 

 Aplikace protokolu není limitována na určitý obsah toku (streamu); 

schopnost distribuovat jakákoliv GNSS data 
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 Potenciál podpory masového využití; simultánní šíření stovek toků 

(streamů) až k tisícům uživatelů 

 Bere v potaz bezpečnostní potřeby; poskytovatelé streamů a uživatelé 

nepřicházejí nutně do styku, streamy často nejsou blokovány firewally nebo 

proxyservery chránící LAN 

 Umožňuje streamování přes jakoukoliv mobilní IP síť díky využití TCP/IP 

4.2 Koncept 

NTRIP je implementován ve třech programech: NtripClient, NtripServer a 

NtripCaster, přičemž NtripCaster je v podstatě HTTP server, NtripClient a NtripServer se 

chovají jako HTTP klienti. (Networked Transport, s. 2-1, [online]) 

Celý systém NTRIP se skládá ze čtyř následujících elementů: 

 NtripSources – které generují datové toky z místa o známé poloze, 

 NtripServers – které transferují datové toky ze zdroje (source) 

k NtripCasteru, 

 NtripCaster – hlavní systémová komponenta a  

 NtripClients – které přistupují k datovým tokům (streams) z požadovaných 

NtripSources na NtripCasteru. 
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Obrázek 1 Komponenty NTRIP (Potential Accuracy, 2011, [online]) 

NtripServery definují ID zdroje, tzv. mountpoint, pro každý streamovaný 

NtripSource. Několik NtripClients může najednou přistupovat k datům určitého  

NtripSource zasláním požadavku s jeho mountpointem na NtripCaster. (Networked 

Transport, s. 2-2, [online]) 

Administrátor provozující NtripCaster je zodpovědný za všechny NtripServery a 

určuje, zda se připojí k dalším NtripSources. Organizuje všechny NtripSources a určuje 

jejich mountpointy. (Networked Transport, s. 2-2, [online]) 

Klientům (NtripClients) musí být umožněno vybrat si NtripSource podle jeho 

mountpointu na NtripCasteru. Z tohoto důvodu existuje na NtripCasteru tzv. zdrojová 

tabulka (angl. source table). Každý záznam v této tabulce obsahuje atributy daného 

streamu, sítě streamů a NtripCasteru. Atributy streamu (souřadnice, navigační systém, 

formát atd.) jsou definovány na NtripServeru pro každý NtripSource. (Networked 

Transport, s. 2-2, [online]) 

4.3 NtripSource 

Úkolem NtripSource (zdroje) je nepřetržitě poskytovat GNSS data (např. RTCM 

SC-104 korekce) jakožto streamovaná data. Jeden zdroj reprezentuje GNSS data z jednoho 

určitého místa. Popisné parametry zdroje, které jsou uvedeny ve zdrojové tabulce, 

specifikují použitý formát (např. RTCM 2.1, RTCM 3.0, Raw), podporovaný navigační 
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systém či systémy (např. GPS, GPS+GLONASS), souřadnice polohy zdroje a další 

důležité či doplňkové informace. Každý NtripSource musí mít na NtripCasteru (casteru) 

svůj unikátní mountpoint. (Networked Transport, s. 2-3, [online]) 

4.4 NtripServer 

Použití NtripServeru (serveru) spočívá v transferu GNSS dat z NtripSource na 

NtripCaster. NtripServer nejdříve zašle údaj o svém mountpointu a poté se přes TCP/IP 

spojení vysílají GNSS data. Administrátor casteru definuje hesla a mounpointy serveru a 

předá je jeho administrátorovi. (Networked Transport, s. 2-3, [online]) 

NtripServer je ve své nejjednodušší podobě počítačový program běžící na PC, který 

vysílá korekce ze zdroje (získané například přes sériový komunikační port na GNSS 

přijímači) na caster. (Networked Transport, s. 2-3, [online]) 

Protokol NTRIP může být také využit pro vysílání korekcí virtuálních referenčních 

stanic (VRS). Na základě dat z několika referenčních stanic je derivována přibližná poloha 

uživatele a na ní určen virtuální bod. Ten představuje virtuální referenční stanici 

reprezentující nový NtripSource, který může vysílat na NtripServer. (Networked Transport, 

s. 2-3, [online]) 

4.5 NtripCaster 

Technicky je NtripCaster (caster) v podstatě HTTP server upraven ke streamování 

dat s malou šířkou pásma (50 – 500 bytů/s pro každý stream). Caster přijímá požadavky ze 

serverů i od klientů a dokáže rozhodnout, zda má data přijmout či poslat. Server může být 

také přímo součástí casteru. (Networked Transport, s. 2-3, [online]) 

4.6 NtripClient 

Pokud NtripClient (klient) zašle na caster korektní požadavek (TCP připojení přes 

IP adresu –host –a port), je přijat a může získávat z casteru data. (Networked Transport, s. 

2-4, [online]) 

Klient-caster komunikace je plně kompatibilní s HTTP 1.1, avšak NTRIP využívá 

pouze nepersistentních připojení. Na základě informací ze zdrojové tabulky (udržované 
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casterem) si klient vybere ze všech dostupných zdrojů/mountpointů ten požadovaný. A to 

buď manuálně (přes jeho atributy) nebo automaticky (z aktuální polohy)
1
. (Networked 

Transport, s. 5-1, [online]) 

4.7 Zdrojová tabulka 

Zdrojová tabulka (angl. source-table) je spravována administrátorem casteru a 

obsahuje informace o dostupných zdrojích, sítích zdrojů a dalších casterů. Na vyžádání se 

posílá klientovi. (Networked Transport, s. 6-1, [online]) 

Zdrojová tabulka obsahuje několik druhů záznamů: 

 Datové streamy – záznam začíná písmeny „STR“, 

 Castery – reprezentovány řádkem začínajícím na „CAS“, 

 Sítě datových streamů – v podobě znaku „NET“ na začátku řádku 

V případě nutnosti je možné tuto strukturu rozšířit. Starší verze klientů ale nemusejí 

být schopné rozpoznat nový typ záznamu. Všichni klienti však musí zvládnout dekódovat 

záznam STR. Rozpoznání typů CAS a NET je nepovinné. (Networked Transport, s. 6-1, 

[online]) 

Atributy každého záznamu ve zdrojové tabulce jsou rozděleny znakem „;“. Počet 

atributů jednoho záznamu není pevně stanoven, je povoleno vkládání dalších. Každý řádek 

také obsahuje atribut „miscellaneous“, česky „různé“. (Networked Transport, s. 6-1, 

[online]) 

Každá zdrojová tabulka se skládá z hlavičky, samotných záznamů a ukončení 

v podobě textu „ENDSOURCETABLE“. 

                                                

1
 Více informací nabízí (Networked Transport, [online]) nebo oficiální RTCM dokumentace 

komerčně dostupná z https://ssl29.pair.com/dmarkle/puborder.php?show=3 
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Obrázek 2 Zdrojová tabulka casteru ntrip.vsb.cz 

Na obrázku 3 je vidět zdrojová tabulka casteru provozovaného VŠB-TUO. Je 

možné ji zobrazit zadáním „ntrip.vsb.cz:2101“ do adresy webového prohlížeče. V tabulce 

jsou uvedeny údaje, jak o dalších několika casterech, tak streamech reprezentující zdroje. 

Sítě zdrojů („NET“) zde v tomto případě chybějí. 

V následujících tabulkách je uvedeno, jaké údaje obsahují jednotlivé typy záznamů. 

Jak již bylo psáno výše, atributy jsou rozděleny znakem „;“. 

Tabulka 1 Záznam typu stream (Networked Transport, [online])  

1 STR Jedná se o řádek typu stream 

2 <mountpoint> Mountpoint streamu definován na casteru 

3 <identifier> Identifikátor zdroje 

4 <format> Formát vysílaných dat 

5 <format-details> Detaily formátu 

6 <carrier> Zda je možno měřit fázově 

7 <nav-system> Podporované navigační systémy 

8 <network> Síť, do které zdroj patří 

9 <country> Stát, ve kterém se zdroj nachází 

10 <latitude> Zeměpisná šířka zdroje 

11 <longitude> Zeměpisná délka zdroje 

12 <nmea> Vyjadřuje nutnost zaslání NMEA zprávy na caster 

13 <solution> Je-li stream gelován z jedné nebo více referenčních stanic 

14 <generátor> HW nebo SW generující stream 
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15 <compr-encryp> Aplikovaný kompresní algoritmus 

16 <authentication> Typ autentizace na stream 

17 <fee> Poplatek za využití streamu 

18 <bitrate> Bitrate streamu 

… … … 

n <misc> Další doplňující informace 

 

Další tabulka zobrazuje atributy záznamu typu caster („CAS“). 

Tabulka 2 Záznam typu caster (Networked Transport, [online]) 

1 CAS Jedná se o řádek typu caster 

2 <host> Internetová doména nebo IP adresa caseteru 

3 <port> Číslo portu 

4 <identifier> Identifikátor casteru 

5 <operator> Název instituce/agentury/firmy provozující caster 

6 <nmea> Schopnost casteru získávat NMEA zprávu od klienta 

7 <country> Země, v níž se caster nachází 

8 <latitude> Zeměpisná šířka casteru 

9 <longitude> Zeměpisná délka casteru 

10 <fallback_host> Nouzová IP adresa casteru 

11 <fallback_port> Nouzový port casteru 

… … … 

n <misc> Další doplňující informace 

 

V poslední tabulce jsou popsány atributy záznamu typu síť („NET“) 
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Tabulka 3 Záznam typu síť (Networked Transport, [online]) 

1 NET Jedná se o řádek typu síť 

2 <identifier> Identifikátor sítě 

3 <operator> Název instituce/agentury/firmy provozující síť 

4 <authentication> Autentizace ke streamům sítě 

5 <fee> Poplatek za využití streamů ze sítě 

6 <web-net> Webová adresa s informacemi o síti 

7 <web-str> Webová adresa s informacemi o streamech 

8 <web-reg> Webová nebo emailová adresa pro registraci 

… … … 

n <misc> Další doplňující informace 

 

Vztah mezi streamy, castery a sítěmi nemusí být na první pohled hned zřetelný. 

Nabízí se struktura, že streamy jsou součástí casterů a castery jsou součástí sítí. Opak je ale 

pravdou. Jak je vidět ve specifikacích zdrojových tabulek a jednoho jejího příkladu, caster 

a síť spolu přímo nesouvisí. Propojení existuje mezi streamem a casterem (všechny 

streamy na dané adrese casteru patří tomuto casteru) a mezi streamem a sítí (atribut 

„network“ ve specifikaci streamu).  
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5 Analýza současného stavu 

Většina nalezených webových mapových aplikací poskytuje pouze data omezené 

provozovatelem casteru nebo sítě, který aplikaci vytvořil pouze nad svými daty bez 

skenování ostatních casterů.  

Jednou z aplikací zabývající se celosvětovou situací casteru je z části interaktivní 

mapa vložená na stránkách www.ntrip.org. Na podkladu Google Maps zobrazuje 

dostupné castery a jejich seznam. Informace o casteru se dají získat po kliku na symbol 

v mapě nebo řádek v seznamu. 

Také autor protokolu NTRIP, BKG, poskytuje každý den aktualizované informace 

o casterech a streamech v mapě. Ta má ovšem pouze podobu obrázku. Dostupná je z 

„http://www.rtcm-ntrip.org/home“, kde jsou uvedeny všechny dostupné castery v textové 

podobě. 

Příkladem mapové aplikace zobrazující data jednoho casteru může být caster 

americké agentury NOAA a její National Geodetic Survey NGS. Provozovatelé sítě 

EUREF také publikují situaci svých streamů v mapě. 

Na obrázku 4 jsou ukázky výše zmíněných aplikací či mapových výstupů. Vlevo 

nahoře ntrip.org, vpravo od něj BKG, vlevo dole NGS a vpravo dole EUREF. 
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Obrázek 3 Mapové aplikace protokolu NTRIP 
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6 Metodologie výsledné aplikace 

V této kapitole je popsán obecný postup při získávání informací o komponentách 

NTRIP. Je důležité si uvědomit, že využití technologie NTRIP nespočívá pouze 

v získávání datových toků korekcí z referenčních stanic pomocí internetu, ale nabízí se 

také možnost monitorování streamů jak z hlediska kvality korekcí a pravdivosti údajů, tak 

například z hlediska vývoje v čase. Podobné zaměření lze aplikovat také na castery.  

Jiným náhledem na data ze zdrojových tabulek může být proces získávání dat nejen 

z jedné referenční stanice nebo jednoho casteru, který je uživateli znám. Využití dat z více 

zdrojových tabulek se může stát dobrým zdrojem pro vytvoření situační mapy casterů a 

streamů. 

Tato práce se zabývá procesem získáváním dat o casterech, streamech a sítích 

streamů v globálním měřítku, tedy pro celý svět, a také jejich publikováním. 

V následujících podkapitolách je uveden obecný postup a metodiky tohoto procesu. 

6.1 Skenování 

Pojem skenování je v tomto případě použit ve smyslu monitorování a ukládání 

údajů o casterech a dalších komponentách protokolu NTRIP. Jedná se o startovní úkol 

celého procesu, jehož výsledkem jsou data, bez kterých by se další kroky práce neobešly. 

6.1.1 Princip získávání dat 

Jak již bylo napsáno výše, je nezbytné, aby získána data reprezentovala všechny 

dostupné castery, streamy a sítě, tedy zdrojové tabulky casterů. V nich jsou uloženy 

veškeré potřebné údaje jak pro jejich lokalizaci, tak atributové zpracování.  

Základním principem je zisk všech volně dostupných a programově přístupných 

zdrojových tabulek casterů ve světě a ne jen jedné, jak je to obvyklé. Téměř každá 

zdrojová tabulka, která se dá, například v prohlížeči, získat, obsahuje informace o dalších 

casterech (viz. ntrip.vsb.cz:2101). Ty jsou definovány správcem casteru a je na něm, které 

v tabulce uvede.  
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Nabízí se tedy metoda rekurzivního vyhledávání, kdy se zadá adresa a port 

kořenového casteru, jehož zdrojová tabulka se získá. Následně se použijí údaje o castrech 

v této tabulce a celý proces se opakuje, dokud není dosaženo zdrojové tabulky casteru 

s žádnými potomky – castery. 

Takovým skenerem je nejčastěji počítačový program, který může být napsán dnes 

již v podstatě v kterémkoliv programovacím jazyce. Jako jedno z řešení se nabízí například 

skriptovací jazyk Python. 

6.1.2 Periodicita skenování 

Aktuálnost dat je důležitým měřítkem jejich kvality. S ohledem na množství casterů 

a streamů na celém světě by se těžko hledal den, kdy se někde nějaký stream nepozmění či 

zanikne nebo vznikne. V případě skenování casterů, či přesněji jejich zdrojových tabulek 

pro potřeby zobrazení v mapové aplikaci, to znamená, že tento proces by se měl opakovat 

alespoň jednou denně. Tak bude zajištěno, že uživatel chystající se měřit do terénu, má 

aktuální informace o stavu casterů a streamů, ke kterým se chce připojit. 

Proto je žádoucí spouštění, a to nejlépe automatické, skeneru jednou denně, 

popřípadě v jiných časových intervalech závisejících na konečném využití dat. Dá se 

využít služeb Windows, Plánovače úloh nebo jiných programů. 

6.1.3 Uložení výsledku skenování 

Výsledky skenování je potřeba vhodným způsobem zpracovat a ukládat. Jednou 

z možností může být uložení zdrojových tabulek do jednoho textového souboru.  Data 

mohou být také rovnou ukládána do databáze při skenování. Jiným způsobem je využití 

formátu XML. Obecně nelze říci, který postup je nejlepší. Optimální cesta se odvíjí od 

použité databáze, dostupných programových produktů apod. 

6.2 Ukládání výsledků v databázi 

Vzhledem k množství casterů (přes 100) a streamů (tisíce) se ruční ukládání jeví 

jako velmi nevhodné, byť i pro jeden výstup skenování, a nabízí se tak metoda 

automatického uložení.  
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Prvním krokem by ale měl zcela určitě být výběr typu databázového systému.  

Podstatné pro ukládání dat je, jestli bude využita neprostorová databáze nebo prostorová. 

Většina známých databázových systémů již má prostorovou nadstavbu, myšleno je však 

jejich neprostorové využití. V neprostorové databázi se vše ukládá do tabulek, tedy i 

souřadnice casterů a streamů. Jestliže data mají být ukládána do prostorových databází, je 

nutné vzít v potaz, že databázové systémy řeší interní uložení takových dat do více tabulek.  

Obecně lze tedy navrhnout: 

 Ukládat výsledky do neprostorových tabulek a na straně klienta nebo 

serveru pak řešit jejich vizualizaci 

 Ukládat data do prostorové databáze, ale s využitím middleware, jakým je 

například ArcSDE. Ten už uložení do samotného databázového systému 

vyřeší sám. 

Nástrojem pro automatické ukládání je nejlépe program napsán v jazyce, který si 

dobře rozumí s použitou databází prostřednictvím svých knihoven, například platforma 

.NET. Nabízí se také standardizované API ODBC. V případě ArcSDE je vhodné využít 

např. jazyk Python a knihovnu ArcPy, nebo komponenty ArcObjects.  

Spouštění skriptu pro vkládání dat do databáze pak závisí na dokončení skriptu 

skenu. Měl by být spuštěn poté, co skener již dokončil svůj běh. Jestliže není možné zjistit 

tento okamžik, je třeba pro skener definovat časový interval na základě pozorování doby 

běhu, a to s dostatečnou rezervou. Pokud z nějakého důvodu skener v tomto intervalu 

neskončí, měl by se zastavit manuálně a poté identifikovat problém. Výsledkem jsou pak 

údaje uložené v nadefinované databázi. 

6.3 Publikování dat 

Data uložená v databázi je již možné zobrazit v geografickém informačním 

systému. Mají-li být veřejně přístupné, je potřeba je v určité formě publikovat pomocí 

mapového serveru. Mapových serverů existuje několik, jak komerčních, tak open-source.  

Publikovat data lze v různých podobách. V tomto konkrétním případě si lze data 

představit jako WMS či WFS službu, hovoří-li se o OGC standardech, nebo například jako 

„map service“ v oblasti komerčního ESRI ArcGIS Serveru. 
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Ať už je zvolená metoda kterákoliv, vždy se publikování neobejde bez přípravy 

odvíjející se nejen od použité technologie (WMS, WFS atd.), ale také od použitého 

mapového serveru. 

6.4 Vizualizace dat 

Když jsou data publikována, zbývá poslední krok a tím je jejich vizualizace. Tímto 

se rozumí zobrazení daných objektů v mapě a umožnění základní práce s nimi, odvíjející 

se o účelu a možností.  

Existuje několik cest, nástrojů, metod, jak dostat data v grafické podobě na monitor. 

Obecně záleží na smyslu, záměru a účelu publikovaných dat a těch kdo je publikují. 

Jedním způsobem může být preferovat přístup, kdy vizualizace závisí na uživateli, to 

znamená, že uživatel využije svůj desktopový GIS, popřípadě online služby umožňující 

zobrazovat geografická publikovaná data, a připojí se na mapový server, ze kterého 

například může získat vrstvy WMS služby (pro tu stačí i webový prohlížeč). 

 Jinou cestou je vytvoření samostatné mapové webové aplikace, která bude 

zobrazovat publikovaná data a bude představovat pro všechny uživatele jednotný vzhled a 

funkcionalitu. Uživatel nebude závislý na využití tlustého klienta a k aplikaci se dostane 

odkudkoliv, kde je připojení k internetu.  

Ať už je použitá metodika jakákoliv, měla by být umožněna základní funkcionalita 

a zpřístupněny nezbytné nástroje. Je potřeba zvolit vhodnou základní mapu (angl. 

basemap) jakožto mapový podklad (pokud již není součástí publikovaných dat); od 

komunitních Open Street Map přes Bing Maps a Google Maps až po účelově vytvořenou 

základní mapu. S ní souvisí nezbytné základní nástroje pro její ovládání.  

Obecné základní nástroje potřebné pro správnou vizualizaci dat se dají shrnout 

takto: 

 možnost definovat základní podkladovou mapu 

 nástroje pro manipulaci s mapou – posun, změna měřítka 

 nástroj pro identifikaci objektů 
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API mapového serveru by v souvislosti s tématem této práce mělo nabízet další 

funkcionality: 

 prostorové a atributové dotazování 

 zpracování geoprocesních úloh – např. buffer 

 práce s jednotlivými objekty samostatně 

 vyhledávání v datech 

Výsledná mapová aplikace pak má být uživatelsky přívětivá, multiplatformní, 

splňovat požadovanou funkcionalitu vycházející z účelu. 
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7 Použité nástroje 

Výsledná webová mapová aplikace je výsledkem několika dílčích kroků, ve kterých 

bylo často použito rozdílného programového vybavení či nástrojů. Jejich výčet je uveden 

v podkapitolách chronologicky podle kroků od skenování až po výslednou aplikaci.  

7.1 NTRIP skener 

NTRIP skener je programový skript napsán v jazyce Python, který byl poskytnut 

vedoucím práce a původně napsán Ing. Michalem Šeligou, Ph.D. Jeho úkolem je skenovat 

castery a získávat z nich zdrojové tabulky. 

7.1.1 Fungování skeneru 

Skener funguje na principu rekurzivního vyhledávání casterů. Nejprve se připojí 

k prvnímu, definovanému, casteru a získá z něj zdrojovou tabulku. V ní pak vyhledá 

záznamy o dalších casterech, konkrétně o jejich adrese (host) a portu, na které pak 

pokračuje. Tabulku uloží do textového nebo jiného souboru. Další získané tabulky přidává 

do tohoto souboru. 
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Obrázek 4 Vývojový diagram procesu skenování 

Skener obsahuje nápovědu, která ukazuje možnosti zadání parametrů skriptu. 

 

Obrázek 5 Nápověda skeneru 
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Pro úspěšný běh je nutné zadat alespoň host, port a název výstupního souboru 

s cestou. Jak je vidět, pro rekurzivní hledání slouží příkaz „-r“. Dále je možné využít 

podrobného výstupu „-o“, který obsahuje všechny atributy streamů, casterů a sítí.  

Pro potřebu této práce byly využity tyto vstupy: 

 „-h“ – adresa (IP či URL) prvního casteru, na který se skener připojí. Byl 

vybrán caster VŠB-TUO s adresou „ntrip.vsb.cz“ 

 „-p“ – port casteru, v tomto případě 2101 

 „-o“ – jako výstupní soubor byl vybrán textový soubor s příponou „.txt“ 

 „-r“ – rekurzivní vyhledávání casterů. Aby skener neskončil po prvním 

casteru, ale pokračoval skenováním dalších, uvedených ve zdrojové tabulce 

prvního. 

 „-s“ – testování streamů na jejich dostupnost 

Vstupy se zapsaly jako parametry skriptu, to znamená, že při spuštění je bere 

v potaz a bez nich by neproběhl, protože by nevěděl, kam se připojit a kam výsledek uložit.  

7.1.2 Výstupní soubor 

Výstupním souborem je tedy textový soubor, obsahující získané a spojené zdrojové 

tabulky. Výsledná tabulka obyčejně obsahuje zhruba 13 000 řádků a má velikost cca 1 200 

KB. Její podoba se lehce liší od kterékoliv zdrojové tabulky dostupné přes prohlížeč. 

Obsahuje navíc řádky s doplňujícími údaji. 
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Obrázek 6 Ukázka textového souboru - výstupu – skeneru 

Na obrázku 18 je ukázka z takového výstupu. Na začátku skener vytvoří hlavičku 

vypovídající o jeho verzi, datu a času skenování a nápovědou pro některé údaje z 

doplňkových řádků. Tyto řádky začínají vždy číslem a vztahují se vždy k následujícímu 

záznamu, tedy STR (streamu), CAS (casteru) nebo NET (síti). Pro všechny tři typy 

záznamů platí, že první číslo vždy znamená umělé ID (potřebné pro další zpracování, viz 

kapitola 8.3). U sítě je toto jediný údaj. Pro caster jsou uvedeny další údaje. Jsou jimi ID 

rodiče (ID casteru, který přecházel v rekurzivním hledání tomuto), stav, čas testování a 

doba testování. U streamu jsou údaje totožné, akorát místo ID rodiče je uvedeno ID 

casteru, kterému stream patří. Všechna ID jsou uměle vytvořená. 

Vlastnosti skeneru: 

 Výstupní soubor má cca 13 000 řádků a 1,2 MB 

 Ke každému typu záznamu přidává další řádek s údaji o aktuálním datu, 

stavu a umělém ID 

 Jestliže není některý caster uveden ve kterékoliv tabulce jiného casteru, 

nemůže se do výsledku dostat – případ „ntrip.vsb.cz“. Jediná možnost je 

tedy začít skenování od něj. 
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7.2 Programovací jazyk Python 

Jak je psáno na oficiálních stánkách tohoto jazyka, „Python je pozoruhodně silný 

dynamický programovací jazyk, který je používán v širokém spektru aplikačních domén. 

Python je často srovnáván s Tcl, Perl, Ruby, Scheme nebo Javou. Některé z jeho 

charakteristických rysů jsou: 

 velmi jasná, čitelná syntaxe 

 silné introspekční schopnosti 

 intuitivní objektová orientace 

 přirozené vyjádření procedurálního kódu 

 plná modularita podporující hierarchické balíčky 

 ovládání chyb založené na výjimkách 

 dynamické datové typy velmi vysoké úrovně 

 rozsáhlé původní knihovny a moduly třetích stran pro prakticky jakýkoliv 

úkol 

 extenze a moduly jednoduše psány v C, C++ (nebo Javě, Jythonu, nebo 

.NET jazycích pro IronPython) 

 Je možné jej vložit do aplikací jako skriptovací rozhraní“ (About Python, 

[online]) 

 

Obrázek 7 Ukázka kódu jazyka Python (About Python, [online]) 
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Standardní knihovna (angl. „Standard library“) tohoto jazyka pokrývá téměř vše od 

asynchronního zpracování po zip soubory. Samotný jazyk je velice flexibilní a svou silou 

dokáže uspět prakticky ve kterékoliv problémové doméně. Jak se píše na oficiálních 

stránkách: „Vytvoř si svůj vlastní webový server třemi řádky kódu“.  (About Python, 

[online]) 

Kód je velice rychlý všude, kde je aplikován, a to díky byte kompilátoru a 

podpůrným knihovnám. Python je velice multiplatformní. Běží na operačních systémech 

Windows, UNIX/Linux, OS/2, Mac OS atd. Dokonce existují verze například pro mobilní 

telefony Nokia. (About Python, [online]) 

Některé z aplikačních domén jazyka jsou: 

 Internetový vývoj – podpora HTML, XML; zpracování emailů, RSS kanálů 

 Databázový přístup – vlastní nebo ODBC rozhraní, standardní databázové 

API 

 Desktopové GUI – vytváření grafických uživatelských rozhraní 

 Softwarový vývoj, hry a 3D grafika (Application Domains, [online]) 

Nutno dodat, že implementace jazyka Python spadá pod open source licenci, což 

znamená, že je volně použitelný a distribuovatelný dokonce i pro komerční užití. (About 

Python, [online]) 

7.2.1 Modul ArcPy 

Díky zmíněným výhodám jazyka Python, se stal součástí produktu ArcGIS firmy 

ESRI a to od verze 9 (aktuální verze je 10). Integrace Pythonu do produktu ArcGIS je 

provedena balíkem ArcPy. 

„ArcPy je balík, který staví (a je následovníkem) na populárním modulu 

arcgisscripting. Jeho cílem je vytvořit základní kámen pro užitečný a produktivní způsob 

k vytváření analýz nad geografickými daty, konverzi dat, správu dat, a mapovou 

automatizaci v Pythonu. ArcGIS aplikace napsané pomocí ArcPy benefitují z množství 

přídavných modulů vyvíjených GIS profesionály a programátory z mnoha různých 

odvětví.“  (What is ArcPy, [online]) 
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ArcPy poskytuje přístup jak ke geoprocesním nástrojům (viz dále), tak k dalším 

funkcím, třídám, metodám, díky kterým je uživatel schopen vytvářet komplexní skripty 

snadno a rychle. (A quick tour of Arcpy, 2010, [online])  

7.3 MS SQL Server 2008 + ESRI ArcSDE 10 

SQL Server 2008 je produktem společnosti Microsoft vyvinut pro datovou 

platformu a umožňující organizacím spravovat libovolná data z jakéhokoliv místa. Data 

dovoluje ukládat do strukturovaných, částečně strukturovaných a nestrukturovaných 

dokumentů, kterými můžou být například obrázky a multimediální soubory, přímo v rámci 

databáze. SQL Server 2008 nabízí také další služby pro operaci s daty jako jsou 

dotazování, vyhledávání, synchronizace, sestavy a analýzy. (Data dostupná, [online]) 

Novinkou v SQL Server 2008 byla komplexní podpora prostorových dat 

vycházející také ze standardů a doporučení OGC. Prostřednictvím GIS umožňuje bezešvě 

konzumovat, používat a rozšiřovat prostorová data. Objevují se dva nové datové typy.  

Datový typ geometry podporuje rovinná (euklidovská) data. Tento datový typ je 

přizpůsoben OGC specifikaci Simple Features for SQL verze 1.1.0. Navíc SQL Server 

zavádí datový typ geometry, určen pro geodetická, či elipsoidní data, jakými jsou například 

souřadnice ze systému GPS. Pro rychlé dotazování jsou navíc zavedeny prostorové indexy. 

(Types of, [online])  

 

Obrázek 8 Hierarchický model prostorových datových typů MS SQL Server 2008 (modré prvky je možno 
instancovat) (Types of, [online]) 
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Technologie ArcSDE je klíčovou komponentou ArcGIS Serveru. Jejím úkolem je 

spravovat a řídit data uložené v relačních databázových systémech, kterým je například i 

SQL Server 2008, a umožňovat přístup ArcGIS klientům. Tato technologie se dá chápat 

jako jakýsi „middleware“ mezi relační prostorovou databází a aplikační logikou ArcGIS. 

Podporuje dlouhé transakce, které umožňují verzovanou editaci dat ve víceuživatelských 

databázích. (Overview – ArcSDE, [online]) 

 

Obrázek 9 Schéma geodatabáze (Overview – ArcSDE, [online]) 

Technologie ArcSDE je integrována do produktů ArcGIS Desktop a ArcGIS 

Server. Dovoluje jednoduše ukládat, přistupovat a řídit prostorová data v rámci relačních 

DBS, kterými můžou být: 

 DB2 

 Informix 

 Oracle 

 PosgreSQL 

 SQL Server a SQL Server Express 

Hlavní využití této technologie spočívá v momentě, kdy je potřeba: 

 Podpora pro víceuživatelskou editaci 

 Distribuovaná editace 

 Sdružovat repliky mezi různými relačními DBS 

 Spravovat historické archívy (Storage in, [online])  
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7.4 ESRI ArcGIS Desktop 10 

ArcGIS Desktop je platforma určená jak pro GIS uživatele, tak profesionály, kteří ji 

využívají pro vytváření dat, mapových výstupů, modelů a aplikací. Je také počátečním 

bodem v umístění GIS na web. (What is, [online]) 

Skládá se z několika částí, jimiž jsou ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, ArcScene, 

ArcToolbox a ModelBuilder. Jednou z rolí ArcGIS Desktop je vytváření map a 

geografických informací pro ostatní, ať už v organizaci či na internetu. To je 

uskutečňováno vytvářením a sdílením map, vrstev, geodatabází, leteckých snímků a 

analytických modelů. (What is, [online]) 

 

Obrázek 10 ArcGIS Desktop - schéma sdílení (What is, [online]) 

ArcGIS Desktop vytváří geografické informace, které mohou být sdíleny a 

poskytovány klientům prostřednictvím technologie ArcGIS Server. (What is, [online]) 

7.4.1 ArcCatalog 

„Aplikace ArcCatalog poskytuje katalogové okno, které je využíváno k organizaci a 

správě různých druhů geografických informací pro ArcGIS Desktop.“ (What is 

ArcCatalog?, [online]) 
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Mezi takové informace můžou patřit například geodatabáze, rastrové soubory, 

mapové dokumenty, geoprocení toolboxy a modely, GIS služby publikované na ArcGIS 

Serveru a další. (What is ArcCatalog?, [online]) 

7.4.2 ArcMap 

ArcMap je centrální aplikací celé technologie ArcGIS a je to místo, kde si člověk 

zobrazí a zkoumá studovanou oblast, přiřazuje symbologii, tvoří mapy pro tisk či publikaci 

na webu. (What is ArcMap, [online])  

V ArcMapu je geografická informace reprezentována jako kolekce vrstev a dalších 

elementů v mapě. Typickými úlohami v tomto prostředí jsou do značné míry obecné úlohy, 

které by měl zvládnout každý lepší desktopový GIS. Ale také jimi jsou specializované 

úlohy, typické pouze pro svět ArcGIS. Pro příklad lze uvést práce s mapou, vrstvami, daty; 

vyhledávání objektů a dotazování; správa geodatabází, využívání geoprocesních úloh 

jakožto to nástroje pro automatizaci některých pracovních procesů a analýzy; a 

v neposlední řadě mapové dokumenty z prostředí ArcMap slouží jako základ pro sdílení 

map, vrstev či modelů na ArcGIS Serveru s ostatními uživateli. (What is ArcMap?, 

[online]) 

7.4.3 Geoprocessing 

Geoprocessing je nedílnou součástí produktu ArcGIS a slouží v prvé řadě 

k automatizaci GIS úloh a provádění prostorových analýz a modelování. Často je nutné 

práci opakovat a z toho vyplývá potřeba automatizovat, dokumentovat či sdílet 

vícekrokové procedury známé jako pracovní postupy (angl. workflows). Geoprocessing 

toto umožňuje a to prostřednictvím kombinování nástrojů do tzv. modelů a/nebo skriptů. 

(What is geoprocessing?, [online]) 

Aby se předešlo nedorozumění, je uveden krátký přehled názvosloví: 

 nástroj (angl. tool) – systémové či uživatelsky vytvořené funkcionality 

využívající model, konající určitý pracovní proces 

 model – posloupnost vstupů, nástrojů, skriptů a výstupů tvořící jiný nástroj 

 toolbox (bez překladu) – balík nástrojů 
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 úloha (angl. task) – pracovní postup realizován prostřednictvím nástroje; 

v prostředí ArcGIS Serveru se však úlohou stává každý nástroj 

publikovaného toolboxu nebo vrstva typu „tool layer“ publikovaného 

mapového dokumentu 

Typickými geoprocesními úlohami můžou být zpracování velkého množství dat, 

modelování šíření požáru, výpočet optimálních tras v síti, předpověď důsledků povodní 

apod. (What is geoprocessing?, [online]) 

Vstupem či vstupy do geoprocesní úlohy může být prakticky jakýkoliv datový typ  

či datová sada (dataset), se kterými si ArcGIS rozumí. Vstup projde zvoleným 

geoprocesním nástrojem (angl. geoprocessing tool), z něhož vzejde výstup v podobě nové 

či upravené datové sady.  

 

Obrázek 11 Základní schéma geoprocesní úlohy (What is geoprocessing?, [online]) 

Geoprocessing obsahuje stovky vytvořených nástrojů, které je možné mezi sebou 

logicky propojovat, kdy výstup z jednoho může být vstupem do druhého.  

Vedle automatizace pracovních procesů, modelování a analýz existuje možnost 

vytvoření vlastního nástroje, který může být použit jak samostatně, tak vložen do jiné 

úlohy a stát se, tak jako systémové nástroje, nedílnou součástí geoprocessingu.  

K vytváření nových nástrojů či modelů může sloužit jak jazyk Python, tak tzv. 

ModelBuilder.  

7.4.4 Model a ModelBuilder 

ModelBuilder je v podstatě aplikace sloužící k vytvoření, editaci a správě modelů. 

Může být také chápán jako vizuální programovací jazyk pro vytváření pracovních procesů.  

Model se dá chápat jako pracovní proces (workflow), který dohromady spojuje 

geoprocesní nástroje s využitím vstupu a dosažením výsledného výstupu. (What is 

ModelBuilder?, [online]) 
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Obrázek 12 Aplikace ModelBuilder s modelem uvnitř (What is ModelBuilder?, [online]) 

7.5 ESRI ArcGIS Server 10 

„Software ArcGIS Server slouží k vytváření, správě a distribuci služeb GIS přes 

internet za účelem podpory desktopových, mobilních a webových mapových aplikací.“ 

(ArcGIS Server, [online]) 

ArcGIS Server je v podstatě webový GIS, který je schopen uchopit GIS zdroj 

v podobě mapy, geodatabáze, geoprocesního nástroje, a zpřístupnit jej široké skupině 

uživatelů skrz počítačovou síť. Uživatelům je pak dovoleno více či méně interagovat 

s tímto zdrojem. (Working with, [online]) 

Použití ArcGIS Serveru tedy spočívá ve třech základních krocích: 

 Vytvoření GIS zdroje – tedy zhotovení mapy (mapového dokumentu), 

geoprocesního nástroje (modelu), geodatabáze apod. v prostředí ArcGIS 

Desktop 

 Publikování tohoto zdroje – a to jako tzv. služby (angl. service) 

prostřednictvím ArcGIS Serveru 

 Používání služby – prostřednictvím klientské aplikace (Working with, 

[online]) 
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Obrázek 13 Architektura systému ArcGIS Server (Components of, [online]) 

7.5.1 Služby 

„Službou se rozumí reprezentace GIS zdroje, který server zpřístupňuje dalším 

počítačům v síti.“ (Working with, [online]) 

Síť může být jak lokální, tak globální, jakou je třeba internet. Zařízení v síti 

přistupující ke službě se nazývají klienti. Konzumovat službu může například webový 

prohlížeč nebo vlastní aplikace, ale také třeba ArcMap. (Working with, [online]) 

Služba bývá nejčastěji publikována pomocí aplikace ArcGIS Server Manager, která 

slouží ke správě serveru, služeb a aplikací na něm vytvořených.  
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7.5.2 Map Service 

Existuje několik služeb, z nichž je možné jmenovat třeba Feature service, Geocode 

service, Geometry service, Image service. Zřejmě nejčastěji používanou a velmi důležitou 

službou ArcGIS Serveru je Map service – mapová služba. (What is a map, [online]) 

Mapová služba je taková služba, jejímž zdrojem je mapový dokument .mxd, 

vytvořený v prostředí ArcMap, ve kterém je pomocí vrstev zdrojových dat vytvořena 

mapa. (What is a map, [online]) 

Mapová služba zpřístupňuje mapy, geoprvky a atributová data různým aplikacím. 

Typickým využitím je zobrazení této služby nad nějakou podkladovou mapou, například 

Google Maps, Bing Maps, Open Street Map či ArcGIS online mapy. (What is a map, 

[online]) 

Při vytvoření mapové služby je možné definovat její schopnosti (angl. capabilities). 

Může být vytvořena služba splňující požadavky OGC, jako například WMS, WCS či WFS; 

může být také rozšířena o KML rozhraní pro její zobrazení např. v programu Google 

Earth; může se také stát geoprocesní službou, kdy v mapovém dokumentu jsou využity tzv. 

vrstvy nástrojů (angl. tool layers) reprezentující geoprocesní nástroj. (What is a map, 

[online]) 

7.5.3 Geoprocessing Service 

Další zajímavou službou je geoprocesní služba. Ta v podstatě zpřístupňuje 

geoprocesní úlohy klientům. Tyto úlohy mohou být vytvořeny dvěma způsoby: 

 Publikováním geoprocesních toolboxů – Publikován může být buď 

systémový toolbox, nebo vlastní s vlastními nástroji 

 Publikováním mapových dokumentů – Dokumenty .mxd obsahující tzv. 

vrstvy nástrojů (angl. tool layers) 

Při spuštění úlohy z geoprocesní služby se úloha vykoná na straně serveru a využije 

jeho výpočetní kapacitu. (An overview of, [online]) 

Několik hlavních parametrů charakteristických pro geoprocessing na serveru: 
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 Modifikovat modely a skripty nástrojů - nástroje ArcGIS Desktop je nutné 

pozměnit tak, aby bylo docíleno jejich správného běhu na ArcGIS Serveru. 

Týká se to například dovolených datových typů vstupních a výstupních 

parametrů, či ukládání dočasných a permanentní výstupů 

 Zobrazení výsledků v uživatelské aplikaci – uživatel nemá možnost si měnit 

symboly výsledku úlohy. Je třeba definovat dobrou symbologii předem 

  Požadavek rychlosti a efektivnosti – je očekávaná rychlá služba pro mnoho 

uživatelů, proto může být dodatečně vyžadováno vyladění  skriptů a 

modelů. (An overview of, [online]) 

Geoprocesní služba může vzniknout třemi způsoby: 

1. Publikováním toolboxu. Každý nástroj v toolboxu se stane úlohou. Úlohy 

mohou využívat datové sady na disku. Výstup je vykreslen na klientské 

straně. 

2. Publikováním mapového dokumentu obsahujícího vrstvy nástrojů. Každý 

nástroj se stane úlohou, a ty mohou využívat jak data na disku, tak vrstvy 

v mapovém dokumentu. Výstup je stejně jako v předchozím případě 

vykreslen na klientské straně. 

3. Publikováním mapového dokumentu obsahujícího vrstvy nástrojů s tím 

rozdílem, že výstup je vykreslen výslednou mapovou službou. (Key 

concepts, [online]) 

 

 

Obrázek 14 Možnosti publikování geoprocesní služby (Key concepts, [online]) 
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7.5.4 ArcGIS Server REST API 

REST znamená Representional State Transfer a je to architektura rozhraní, 

navržená pro distribuované prostředí. REST je orientováno datově, ne procedurálně. 

Určuje, jak se přistupuje k datům. Je použitelné pro snadný přístup ke zdrojům (resources), 

kterými mohou být data i stavy aplikace. Všechny tyto zdroje mají vlastní idenfitikátor 

URI*1 a REST definuje základní čtyři metody pro přístup k nim. Jsou označovány 

zkratkou CRUD – vytvoření dat (create), získání dat (retrieve), změnu (update) a smazání 

(delete). Tyto metody jsou implementovány odpovídajícími metodami protokolu HTTP – 

post, get, update, delete. (REST, [online]) 

ArcGIS Server REST API poskytuje webové rozhraní pro služby umístěné na 

ArcGIS Serveru. Všechny zdroje (např. vrstvy mapové služby) a operace (např. query) 

zpřístupněny pomocí REST API jsou přístupné skrz hierarchii koncových bodů nebo URL, 

a to pro každou službu publikovanou ArcGIS Serverem. (Introduction, [online]) 

Při používání REST API se nejčastěji začíná v tzv. katalogu. Katalog (angl. 

catalog) je kořenový uzel na ArcGIS Serveru, takový přehled všech služeb na něm. 

Přistoupit k němu se dá obecně takto: 

http://<host>/<root>/rest/services 

Z této URL je možné se dostat k jakékoliv službě, zdroji či operaci spojené se 

službou. (Introduction, [online]) 

7.6 ArcGIS API for Flex 

Existuje několik cest, jak vytvořit webovou mapovou aplikaci, která využívá 

mapové, geoprocesní či jiné služby umístěné na ArcGIS Serveru.  Jedním ze způsobů je 

využít aplikace ArcGIS Server Manager, který umožňuje vytvářet webové aplikace a je 

velice vhodný pro lidi s malou nebo žádnou zkušeností ve webovém vývoji. (Introduction 

to, [online]) 

Pro zkušenější vývojáře existují webová API umožňující vytvářet webové aplikace 

na různých platformách, kterými jsou: 
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 JavaScript – pro výkonné a jednoduché aplikace. Umožňuje jednoduchým 

způsobem vložit mapy do webových stránek. K dispozici jsou také ArcGIS 

extenze pro Bing Maps a Google Maps API. 

 Flex – pro vytváření tzv. bohatých internetových aplikací (RIA
2
) s využitím 

Adobe Flex. Ve spojení jeho komponent a mapových služeb a ArcGIS API 

je velice silným nástrojem pro tvorbu dynamických a interaktivních 

aplikací. 

 Silverlight/WPF – velmi podobné využití jako Flex. Umožňuje využít také 

WPF*2 k vytváření desktopových aplikací konzumující služby ArcGIS 

Serveru. 

 .NET – pomocí .NET Web Application Development Framework (Web 

ADF) využívající AJAX je možné vytvářet nové aplikace nad ASP.NET 

nebo upravovat aplikace vytvořené v ArcGIS Server Manageru 

 Java – podobně jako .NET, existuje také Java Web ADF využívající AJAX 

a sloužící k vytváření aplikací nad JSP nebo Java EE. (Creating web, 

[online]) 

ArcGIS API for Flex umožňuje spojovat zdroje ArcGIS Serveru, jako jsou mapové, 

geometrické, geoprocesní služby s nativními nástroji Adobe Flex, kterými mohou být 

komponenty jako gridy, stromy nebo grafy. (ArcGIS API, [online]) 

Mezi schopnosti tohoto API patří například zobrazení interaktivní mapy s vlastními 

daty, spouštění geoprocesních modelů na serveru a zobrazení jejich výsledků, využití 

online základních map (angl. basemap) jako podkladových map aplikace, vyhledávání 

mezi prvky či atributy a zobrazení výsledků, lokalizovat a zobrazit adresy, editovat data, 

vytvářet mashupy*1. (ArcGIS API, [online]) 

 Ve webových aplikacích nad tímto API se dají využít tyto prostředky: 

 Mapy – jak dynamicky generované, tak cachované (s dlaždicemi) mapové 

služby; v jakékoliv mapové projekci 

 Grafiky – vykreslování grafických objektů, dostupnost pop-up oken 

                                                
2 Rich Internet Application – webové stránky a aplikace, které nabízejí větší podíl funkcionality. 

Implementovány funkce běžné pro desktopové aplikace.  
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 Úlohy – API obsahuje tříd a metody pro dotazování, vyhledávání atributů, 

identifikaci prvků, geoprocessing aj.  

 Komponenty – předem vytvořené komponenty pro rychlejší vývoj 

 Přístup k Adobe Flex komponentám – panely, datagridy apod. (ArcGIS 

API, [online]) 

Společnost ESRI poskytuje k tomuto API nápovědu a základní návody, stejně tak 

dokumentaci jeho tříd a metod, ale také sadu příkladů využití jak v grafické podobě, tak 

samotný programový kód.  

7.6.1 Adobe Flex 

Flex je vývojová technologie firmy Adobe představující alternativní přístup 

k vývoji webových aplikací. Je to tedy technologie pro vývoj RIA, slouží pouze pro vývoj 

aplikací, nikoliv animací, bannerů či prezentací, je to také sada komponent, tříd a 

kompilátorů tvořící Flex SDK. Flex není běhové prostředí, ale vývojová technologie. 

Běhovým prostředím pro Flex je Flash Player pro webový prohlížeč a Adobe AIR pro 

desktopové prostředí. (Adobe Flex, [online]) 

Mnohým připadá Flex podobný technologii Flash. Společného mají platformu 

Flash a vývojové prostředí Flash Builder. Technologie Flash však slouží k jiným účelům a 

vývojem v ní vznikají odlišné produkty, než pomocí Flexu. (Adobe Flex, [online]) 

V technologii Flex programátor píše objektově orientovaný kód za použití jazyků 

ActionScript 3, MXML a CSS. Celý vývojářský model připomíná HTML/JavaScript. 

Grafické uživatelské rozhraní je jasně definováno v jazyce MXML, v jehož části 

definované tagem <script> je zapisován procedurální kód v jazyce ActionScript 

(podobný JavaScriptu). Podobně jako u HTML se dá pracovat s kaskádovými styly 

definujícími podobu grafických prvků aplikace. Celý zdrojový kód je na konci v podstatě 

vždy platný XML dokument. (Adobe Flex, [online]) 

Vývojovým prostředím je FlashBuilder, postavený na známém Eclipse. Je buď 

samostatně dostupný nebo jako přídavek do prostředí Eclipse. Aktuální verze technologie 

Flex je 4.5. 
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7.6.2 ArcGIS Viewer for Flex 

Spoečnost ESRI uvolnila hotový (tzv. ready-to-deploy) program s názvem ArcGIS 

Viewer for Flex (ArcGIS Prohlížeč pro Flex). Jedná se tedy o: 

 Webovou klientskou GIS mapová aplikaci pro ArcGIS Server, připravenou 

ihned k použití a postavenou na ArcGIS API for Flex 

 Je jednoduše konfigurovatelná – není potřeba programovacích dovedností 

 Její funkcionalita je definována tzv. widgety – mnoho jich již obsahuje po 

stažení 

 Nová funkcionalita může být přidána vytvořením vlastních widgetů pomocí 

ArcGIS API for Flex 

Záměrem bylo vytvořit řešení webové mapové aplikace upravitelné bez nutnosti 

programování. (ArcGIS Viewer, [online]) 

Pod pojmem widget se skrývá v podstatě přenosný blok kódu, který widgetu dává 

určitou funkcionalitu, například editaci, geokódování, identifikaci. Widgety mohou být do 

aplikace jednoduše přidávány a odebírány. Viewer obsahuje mnoho výchozích widgetů, 

další mohou být naprogramovány (a s nimi i vytvořena nová funkcionalita) pomocí API for 

Flex. (ArcGIS Viewer, [online]) 

 

Obrázek 15 Ukázka ArcGIS Viewer for Flex (Getting Started, 2011, [online]) 
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ArcGIS Viewer je v podstatě základní šablona webové aplikace, která je 

konfigurovatelná z hlediska vzhledu, funkcionality a datového obsahu. Na obrázku 12 je 

základní vzhled výchozí verze Vieweru. Automaticky obsahuje základní podkladové mapy 

ze serveru ArcGIS Online a navigační nástroje; v horní liště ikony se nacházejí widgetů a 

samotný widget představuje plovoucí okno v tomto případě sloužící k vyhledání adresy. 

(ArcGIS Viewer, [online]) 

ArcGIS Viewer se dá stáhnout v kompilované či nekompilované verzi. Záleží na 

uživateli, jestli hodlá zasahovat do kódu či ne. Požadavky pro spuštění Vieweru je 

samozřejmě webový prohlížeč a také webový server, kterým může být například IIS ve 

Windows. (Getting Started, [online]) 

Základní konfigurace Vieweru probíhá přes hlavní konfigurační soubor config.xml. 

Jeho obsah se dá rozdělit do několika částí, jimiž jsou obecná nastavení (název aplikace, 

barvy, fonty), nastavení uživatelského rozhraní Vieweru, definování mapového obsahu 

(podkladových map a operačních vrstev), a také balík widgetů dostupných v aplikaci. 

(Main configuration, [online]) 

 

Obrázek 16 Schéma config.xml (Main configuration, 2011, [online])  

7.7 Eclipse + Adobe Flash Builder 

Eclipse je vývojové prostředí (angl. IDE) původně vyvíjeno firmou IBM, která ho 

uvolnila jako open-source. Primárně sloužilo a stále slouží pro vývoj v jazyce Java, ale 

Eclipse zastává filozofii zásuvných modulů, kterých existuje velké množství, tudíž je 
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v něm možný vývoj i v jiných jazycích, namátkou například Python, C/C++, UML. 

(Eclipse, [online]) 

Představuje velice robustní nástroj pro vývoj aplikací jakéhokoliv rozsahu. Mezi 

jeho základní vlastnosti patří například intelliSense, neboli chytrá nápověda při psaní, 

refactoring, sloužící například k přejmenování metod či proměnných bez narušení 

konzistence kódu, nebo podpora zásuvných modulů. (Eclipse, [online]) 

Jedním z modulů je také Adobe Flash Builder plug-in. Samotný standalone Flash 

Builder vlastně vychází z Eclipse, a tak je doplnění již nainstalovaného Eclipse o tento 

modul pouze formalitou. (Adobe Flash, [online]) 

Adobe Flash Builder (původně Flex Builder) je základním vývojovým prostředím 

pro vývoj aplikací na platformě Flex. Jedná se o komerční produkt v ceně cca 50 

amerických dolarů, který je dostupný také ve zkušební verzi. Pro studenty je po dodání 

potvrzení o studiu dostupný zdarma. Aktuální verze je 4.5. (Adobe Flash, [online]) 
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8 Realizační část webové mapové aplikace 

V této kapitole je popsán celý realizační proces nejen tvorby výsledné aplikace, ale 

také všech nezbytných kroků počínaje skenováním zdrojových tabulek casterů, přes 

přípravu dat pro publikování, až po využití a funkcionality aplikace. 

Postup vychází z popsané obecné metodologie uvedené v kapitole 6. 

V následujících řádcích je uvedena konkrétní implementace těchto obecných postupů. 

8.1 Koncept 

Výsledná webová mapová aplikace slouží pro uživatele, kteří mají zájem provádět 

měření pomocí některého z globálních navigačních a polohových systémů a chtějí při tom 

využít korekcí, získaných přes internet pomocí protokolu NTRIP, pro zpřesnění jejich 

polohy.  

Aplikace zobrazuje vždy aktuální dostupnou rozmístění streamů a casterů ve světě 

spolu s jejich atributy. Součástí jsou i doplňkové funkce, jako je např. hledání nejbližších 

streamů pro měření na základě typu měření nebo oblast pokrytou korekcemi z určitého 

casteru, umožňující interaktivní práci s aplikací. 

V pozadí aplikace se skrývá proces získávání aktuálních dat. Ten začíná denním 

skenováním všech dostupných zdrojových tabulek casterů. Ty se následně zpracují a vloží 

do prostorové databáze s aktuálním datem. Dále byly připraveny podkladové dokumenty a 

geoprocesní nástroje konzumující tato aktuální data a sloužící jako podklady pro webové 

služby. K službám z ArcGIS Serveru je pak přistupováno z výsledné aplikace, která je 

zobrazuje a pracuje s nimi. 

Aplikace je umístěna serveru Institutu geoinformatiky VŠB-TUO na adrese 

htto://ags10.vsb.cz/ntrip_scanner. 
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8.1.1 Cyklus projektu 

 

 

 

Cyklu, uvedenému na obrázku 14 a opakujícímu se každý den, předcházely kroky, 

které bylo nutné provést jen jednou. Ty jsou znázorněny v následujícím schématu. 

 

Obrázek 18 Schéma kroků v procesu práce 

Skenování

Vložení do DB

Využití dat v 
přípravných 

dokumentech

Běh služeb 
vycházejících 
z dokumentů

Zprovoznění skriptu 
pro skenování

Úprava skriptu pro 
skenování

Definice databáze

Vytvoření skriptu pro 
vkládání dat do 

databáze

Příprava mxd 
dokumentů a geoproc. 

nástrojů

Vytvoření serverových 
služeb z přípravných 

dokumentů -
publikování dat

Obrázek 17 Cyklus procesu práce s daty 



Filip Lombart: Publikování výsledků skenování Ntrip Casters pomocí mapového serveru 

 

2011  47 

 

8.2 Skenování 

Prvním krokem celého cyklu je skenování zdrojových tabulek casterů. Ze všeho 

nejdřív bylo nutné zprovoznit a upravit skript skeneru s názvem NtripScan.py.  

8.2.1 Úprava a vlastnosti skeneru 

Pro potřeby této práce musel být skener poupraven. Skener je spouštěn 

automatizovaně jednou denně, vždy po půlnoci. Prostředkem, který to umožňuje je 

aplikace Plánovač úloh, běžně dostupná v systému Windows. Skener je umístěn na 

serverovém PC Institutu geoinformatiky s adresou „ags10.vsb.cz“. 

  

Obrázek 19 Nastavení aplikace Plánovač úloh pro NTRIP skener 

Je žádoucí, aby skenování probíhalo denně a textové výstupy byly z archivačních a 

kontrolních důvodů zachovávány. Proto byly přidány části kódu umožňující ukládání do 

nových souborů odlišených v názvu podle aktuálního data. Takový soubor pak může mít 

název ve tvaru „out_detail_2011_04_07.txt“. Je tedy zamezeno přepisování výstupu.  
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Vlastnosti upraveného skeneru: 

 Spouštěn 1x denně vždy v 0:30 hodin 

 Doba běhu je cca 2 hodiny 

 Generuje vždy nový výstupní soubor rozlišen podle data 

8.3 Zpracování výsledků skenování 

Dalším krokem procesu je zpracování dat a jejich vložení do prostorové databáze. 

Archivovány jsou všechny tři typy entit, tedy streamy (řádek STR), castery (řádek CAS) i 

sítě (řádek NET).  

Důležité je to, že castery a streamy obsahují atributy se souřadnicemi x a y. Proto je 

možné z nich vytvořit třídu geoprvků (angl. feature class) v prostředí databáze a tak z nich 

udělat lokalizované objekty. Jejich přesnost je však udávána ve zdrojových tabulkách jen 

na dvě desetinná místa. Jestliže uvažujeme přesnost 3m na úhlovou vteřinu, vychází, že se 

umístění streamu či casteru může lišit až o 100m. Sítě souřadnice logicky neobsahují, jsou 

proto určitými abstraktními entitami. Vztahy mezi streamy, castery a sítěmi byly blíže 

vysvětleny v kapitole 4.7. 

Údaje z výstupního souboru skeneru („out_detail_YYYY_MM_DD.txt“) jsou 

přeneseny do databázové podoby. Pro tento účel byl napsán skript v jazyce Python, který 

soubor otevírá, prochází, filtruje a vkládá údaje do databáze. ArcGIS přímo podporuje 

tento jazyk svou knihovnou ArcPy, která obsahuje veškeré nástroje ArcToolboxu, což 

výrazně ulehčuje práci s databází. 

8.3.1 Schéma databáze 

Databáze tohoto projektu je založena na technologii MS SQL Server 2008, nad 

nímž je nainstalována ArcSDE 10. Základní schéma databáze je ukázáno na obrázku 20. 

Jedná se o tabulky a třídy, do kterých skript přímo vkládá údaje z textového souboru.  
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Obrázek 20 Základní schéma databáze GNSS_Ntrip 

Tři základní typy entit jsou ukládány do tabulek xnetworks, xstreams_description a 

xcasters. Jejich aktuální stavy ke každému dni putují do tabulek xnetworks_scan, 

xstreams_scan a xcasters_scan. Tabulka xcasters_temporary představuje dočasnou 

pomocnou tabulku, která shromažďuje ID casterů z textového souboru a jím odpovídající 

ID ze třídy xcasters. Poslední tabulka xstreams sjednocuje všechny tři typy entit pomocí 

jejich identifikátorů.  
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Obrázek 21 Další tabulky databáze 

Pro výslednou funkcionalitu byly v databázi vytvořeny další tabulky. Ty využívají 

data z dříve zmíněných tabulek a tříd a spojují je do logických vazeb.  

Tabulka actual_networks je vytvořená nástrojem Make Query Table a spojuje data 

týkající se definicí sítí a jejich odpovídajících skenů k aktuálnímu dni. Tedy je tvořena 

sítěmi z jednoho konkrétního data.  

Třída actual_casters je tvořena naprosto stejně jako předchozí tabulka 

actual_networks s tím rozdílem, že výsledkem jsou castery dostupné pro daný den. 

Třída actual_streams je spojením tří tabulek – popisů streamů, spojovací tabulky 

streamů a tabulky skenů streamů. Výsledkem je opět aktuální situace streamů. 

Třídy caster_buffer a networks_buffer jsou třídy obsahující buffery všech casterů, 

resp. sítí. Viz dále. 

8.3.2 Fungování skriptu 

Skript je podrobně popsán pomocí vývojových diagramů dostupných v příloze. Je 

umístěn opět na počítači „ags10.vsb.cz“ a spouští se jednou denně pomocí Plánovače úloh 
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4 hodiny od startu běhu skeneru. To proto, aby byla zajištěna dostatečná časová rezerva 

pro dokončení skeneru, u kterého v Plánovači úloh nelze určit, jestli již doběhl či ne.  

Hlavní funkcionalita skriptu 

 Skript začíná definováním základních proměnných s údaji o umístění 

databáze, vstupního souboru či názvů tabulek a také se vždy vymaže obsah 

tabulky xcasters_temporary.  

 Následuje procházení vstupního souboru a vkládání údajů o casterech do 

tabulek xcasters a xcasters_scan. V průběhu se zjišťuje, jestli již caster 

v databázi existuje, aby se předešlo redundanci. To platí i pro sítě a streamy. 

Zároveň se vkládájí ID casteru ze vstupního souboru a ID casteru z databáze 

do tabulky xcasters_temporary pro pozdější využití u vkládání streamů. 

V každém výsledku ze skeneru mají castery jiné ID. V rámci tohoto jednoho 

skenu jsou na toto ID napojeny streamy patřící casteru. Streamu v databázi 

musí být přiřazeno správné ID casteru, tedy to z databáze. Proto byla 

zavedena zmíněná tabulka xcasters_temporary. 

 Po casterech přichází na řadu sítě. Opět se vloží, pokud již neexistuje, nový 

záznam o síti a vždy se vloží také řádek s datem skenu do tabulky 

xnetworks_scan. 

 Následně se začnou vkládat streamy. Streamy jsou rozěleny do třech 

fyzických tabulek. Stream může být součástí více casterů, a aby se předešlo 

zbytečné redundanci dat, je ve třídě xstreams_description uložen vždy 

pouze jeho popis společný pro všechny castery. V další tabulce xstreams 

jsou pak uloženy ID casteru streamu, a identifikátor jeho sítě, pakliže 

k nějaké patří. Denní skeny se uchovávají v tabulce xstreams_scan. 

Toto jsou základní kroky vkládání vstupních údajů do databáze. Je využito nástrojů 

knihovny ArcPy, konkrétně InsertCusor řešící samotné vkládání nebo 

ArcSDESQLExecute, jehož pomocí se zjišťuje SQL příkazy přítomnost objektů v databázi.  
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Tyto základní tabulky slouží pouze pro správné zachování struktury databáze. 

Skript navíc ještě plní další tabulky použité dále v publikovaných mxd dokumentech a tedy 

i serverových službách. 

Další funkcionalita skriptu 

 Pomocí ArcGIS nástroje Make Query Table je vytvořená tabulka, či třída 

geoprvků, složená vždy z atributů třídy xstreams_description, aktuálních dat 

z tabulky xstreams_scan a tabulky xstreams. Tyto tabulky jsou propojeny 

pomocí svých ID. Jejím smyslem je poskytnout aktuální situaci všech 

streamů ve světě. Název výsledné tabulky v databázi je „actual_streams“ a 

metoda ve skriptu, která ji tvoří je MakeQueryTableStr(). Její klauzule 

„where“ zní: 

where = "xstreams_description.OBJECTID = xstreams.id_strdesc AND " + 

"xstreams.OBJECTID = xstreams_scan.id_stream AND 

xstreams_scan.tested_date = '"+today+"'" 

 Stejným způsobem jsou vytvořeny tabulky pro castery („actual_casters“ a 

metoda MakeQueryTableCas()) a sítě („actual_networks“ a metoda 

MakeQueryTableNet()).  

where = "xcasters.OBJECTID = xcasters_scan.id_caster AND " + 

"xcasters_scan.tested_date = '"+today+"'" 

 

where = "xnetworks.OBJECTID = xnetworks_scan.id_network AND " + 

"xnetworks_scan.tested_date = '"+today+"'" 

 

 Jsou také vytvořeny dvě třídy bufferů – pro sítě (metoda BufferNetwork()) a 

pro castery (metoda BufferCaster()). Jejich smyslem je zobrazit aktuální 

pokrytí světa všemi castery a sítěmi.  
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8.3.3 Úprava skriptu 

Skript bylo nutné dlouhou upravovat. Ve výstupním souboru skeneru, tedy 

vstupním souboru skriptu, se objevují časté nepřesnosti. Ty nejsou zaviněny použitím 

skeneru ani skriptu pro vkládání do databáze, ale přímo zdrojovými tabulkami casterů.  

Základním předpokladem je, že ve zdrojové tabulce je vždy řádek rozdělen na 

elementy podle znaku „;“. Z důvodu velkého množství zdrojových tabulek casterů ve světě 

a ne úplně přesné specifikaci se údaje někdy liší. Objevují se tyto problémy: 

 Různý počet elementů v řádku – objevují se různé počty znaků „;“, viz dále 

 Chybějící údaje, ale znak „;“ uveden – ve specifikaci zdrojové tabulky není 

psáno, že atribut streamu, casteru či sítě musí být vždy vyplněn. Případ 

nepředstavuje podstatnou překážku a do databáze se uloží prázdný řetězec či 

objekt <null>.  

 Chybějící údaje, ale znak „;“ neuveden – horší situace, která znamená jiný 

počet elementů a při vkládání do databáze pak údaje nesedí nebo vůbec 

nejdou vložit. Některé případy se podařilo vyřešit, jiné ne a jsou 

zaznamenávány v logu.  

 Zástupné symboly – například „&amp;“ obsahuje znak „;“, který by skript 

vzal v úvahu, a proto byl symbol eliminován.  

 Souřadnice x a y odděleny čárkou – souřadnice umístěny v řádku vedle sebe 

mohou být někdy odděleny čárkou a ne znakem „;“. 

 Souřadnice x ve formátu 0-360 – bylo nutné zavést přepočet pro souřadnice 

zeměpisné délky, které místo standardního formátu -180-180 byly uvedeny 

v rozmezí 0-360. 

Skript musel být optimalizován také z hlediska doby trvání jeho běhu. Použití 

definic tzv. Relationship class v geodatabázi znamenalo pro skript úpravu v ukládání dat. 

Relationship třídy slouží pro zajištění referenční integrity definováním cizích klíčů. Jejich 

využití znamenalo několik změn ve skriptu a databázi: 

 Zavedeno verzování databáze – relationship třídy znemožnily vkládání dat 

skriptem do neverzované databáze, právě kvůli možnému narušení 
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referenční integrity. Verzování bylo nastaveno pro původní verzi databáze 

(„default“) s volbou okamžitého přenesení editací. 

 Změna práce s nástrojem InsertCursor – tento nástroj slouží pro vkládání dat 

do tabulek a tříd a jeho použití muselo být pozměněno, opět z důvodu 

využití relationship tříd. Musel být znovu vytvářen při každém vložení 

objektu do databáze, a po něm zase smazán, protože již pro něj neplatila u 

dalšího objektu editační relace. Původně byl vytvořen jen jednou a na konci 

běhu skriptu smazán. 

Toto zavedení relationship tříd znamenalo výrazné navýšení doby běhu skriptu. 

Řádově se jednalo o zhruba 8 hodin běhu., oproti původním 10 minutám. Od 

použití relationship tříd se proto upustilo, neboť denní spouštění by nebylo vhodné 

a aktuální data by se k uživatelům aplikace dostala až v dopoledních hodinách. 

Referenční integrita není tedy přímo v databázi řešena.  

8.4 Příprava dat pro publikování 

S daty uloženými v databázi se dále pracovalo a byly připraveny mxd dokumenty 

v prostředí ArcMap na serveru ags10.vsb.cz, které slouží jako zdroj pro z nich vycházející 

služby. Celkem byly vytvořeny 3 mxd dokumenty a 1 toolbox.  

8.4.1 Dokumenty pro mapové služby 

Dokument pro hlavní mapovou službu NTRIPmainService 

Byl připraven a publikován dokument s názvem „NTRIPmainService.mxd“, který 

reprezentuje hlavní stejnojmennou mapovou službu. Ta slouží v aplikaci pro zobrazení 

casterů a streamů, ale nejen jako obrázků ze serveru, ale její vrstvy jsou také využity jako 

interaktivní FeatureLayers. Základními vrstvami, které obsahuje, jsou: 

Tabulka 4 Vrstvy dokumentu NTRIPmainService.mxd 

Název vrstvy Zdroj v databázi Poznámka 

CASTERS – present state actual_casters Vrstva aktuálních casterů 
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STREAMS – present state actual_streams Vrstva aktuálních streamů 

STREAMS by 

authentication 

actual_streams Symbologie vrstvy podle druhu 

autentizace na stream (atribut 

„authentication“) 

STREAMS by navigation 

system 

actual_streams Symbologie vrstvy podle 

podporovaných navigačních 

systémů streamu (atribut 

„nav_system“) 

STREAMS by measurement actual_streams Symbologie vrstvy podle 

podporovaných měření streamu 

(atribut „carrier“) 

All casters buffers caster_buffer Jeden z výsledku skriptu pro 

zpracování skenu. Zobrazuje 

všechny streamy všech casterů 

s bufferem 100 km 

All networks buffers network_buffer Jeden z výsledku skriptu pro 

zpracování skenu. Zobrazuje 

všechny streamy všech sítí 

s bufferem 100 km 

NETWORKS – present state actual_networks Vrstva aktuálních sítí 

V tabulce 4 je uvedeno, ze kterých tabulek a tříd geoprvků vycházejí jednotlivé 

vrstvy. Těmi hlavními jsou vrstva aktuálních casterů a streamů. Pro přehlednost byly 

vytvořeny i další vrstvy klasifikující streamy podle určitých atributů.  
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Obrázek 22 Dokument NTRIPmainService.mxd v prostředí ArcMap 

Definovaná symbologie zde v prostředí ArcMap se promítne až na službu a 

výslednou aplikaci. 

 

Obrázek 23 Dokument NTRIPmainService.mxd s vrsvou All networks buffers 

Využití tak obsáhlých vrstev jako je All network buffers je ošemetné právě kvůli 

množství dat v nich obsažených. Více informací v kapitole 8.6. 
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8.4.1 Nástroje pro geoprocesní služby 

Jestliže jsou geoprocesní nástroje použity pro publikování geoprocesních služeb, a 

ne jen v prostředí ArcGIS Desktop, existují určitá omezení v jejich využití. Týká se to 

zejména: 

 Nemožnosti přímého využití tabulek a tříd z databází v modelu nástroje. Je 

potřeba službu publikovat pomocí mxd dokumentů s tool layers 

 Povolených vstupních a výstupních datových typů 

 Prací s workspace – umístění výsledků a mezivýsledků 

Pro geoprocesní služby je možné ukládat výsledky do dvou typů workspace. Buď je 

to scratchworkspace, tedy dočasné workspace ArcGIS Serveru na PC, na kterém běží. 

Anebo in_memory workspace, což znamená, že výsledky se ukládají do paměti počítače.  

V této práci je využíváno in_memory workspace z důvodů vyšší rychlosti práce 

s ním. 

Toolbox pro geoprocesní službu NTRIPbufferPoint 

Tento toolbox s názvem NTRIPtoolbox.tbx v sobě skrývá 4 nástroje týkající se 

zejména obalových zón, tedy bufferů.  

 

Obrázek 24 Obsah NTRIPtoolbox.tbx 

Důležité je, že 2 z těchto nástrojů (Buffer2 a Buffer3) jsou využity přímo přes 

publikovaný toolbox, ale zbylé dva (BufferOneCaster a BufferOneNetwork) slouží jako 

tzv. tool layers pro další mxd dokument, který je také publikován. 

Buffer2 a Buffer3 slouží k funkcionalitě aplikace, která má za úkol vyhledat v okolí 

nejbližší stream. Okolí je definováno dvěma nebo třemi buffery v závislosti na typu měření 

(DGNSS, RTK, síťové RTK), a to proto, aby byly zvýrazněny oblasti kvality měření – kde 

budou korekce platné, kde méně. Tyto dva nástroje provádí část této funkcionality a to 

vykreslení bufferů, zón určující kvalitu měření, v určitém poloměru od zadaného bodu. 
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Obrázek 25 Model nástroje Buffer2 toolboxu NTRIPtoolbox.tbx 

 

Cílem nástroje Buffer2 je vytvořit z uživatelem definovaného bodu dva buffery a ty 

rozdělit tak, aby se nepřekrývaly. Uživatel klikne do mapy, zadá poloměry obou bufferů a 

ty se mu z jeho bodu vykreslí. Model využívá dvou nástrojů, jimiž jsou Buffer, jehož 

funkce je zřejmá, a Erase, který „vymaže“ část jednoho objektu podle druhého. 

Vstupem je typ FeatureSet, což je v podstatě uživatelem interaktivně zadaný 

geoprvek, v tomto případě bod. Dále pak poloměry bufferů, které ale ve výsledné aplikaci 

jsou zadány automaticky. 
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Obrázek 26 Dialog nástroje Buffer2 v prostředí ArcMap 

Menší buffer se odečte od většího, který se tímto stane prstencem, a oba tvary jsou 

pak výstupem celého modelu nástroje. Tento nástroj se využívá v aplikaci při hledání 

streamů v buffery definované oblasti pro RTK a síťové RTK měření. Oblast 

potencionálního měření je kvůli vysoké vyžadované přesnosti malá, tudíž stačí 

vizualizovat jen dvě zóny reprezentující tedy „dobrou“ a „horší“ zónu pro měření. 
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Obrázek 27 Model nástroje Buffer3 toolboxu NTRIPtoolbox.tbx 

Funkcionalita nástroje Buffer3 je totožná s předchozí s jediným rozdílem, a sice že 

se vykreslují 3 buffery (přesněji tedy 1 buffer a 2 prstence). Využití tohoto je pak pro 

hledání streamů poskytující DGNSS korekce. 

 

Obrázek 28 Výstup nástroje Buffer3 v prostředí ArcMap 
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Dokument pro geoprocesní službu NTRIPbufferTool 

Dalším dokumentem pro publikování dat jako geoprocesní služby je mxd dokument 

s názvem „NTRIPbufferTool.mxd“. I když je jeho výsledkem také geoprocesní služba, 

jako v předchozím případě, není publikován jako toolbox, ale právě jako dokument 

ArcMap obsahující tool layers. 

Příčinou využití právě tohoto postupu, a ne publikování toolboxu, je nutnost 

v geoprocesním nástroji využít vrstvy (tedy přesněji třídy geoprvků) z databáze. K ní nelze 

přistoupit v modelu nástroje přímo zadáním její cesty. To platí, pouze pokud se jedná o 

geoprocesní službu. Nástroj použitý pouze v lokálním měřítku toto umožňuje. Jediným 

způsobem je využít nástroje jako tool layers, tzn. přetáhnutím z toolboxu do seznamu 

vrstev prostředí ArcMap, a přidat k nim potřebnou vrstvu, kterou využívají. 

Konkrétní tool layers pro tento dokument vycházejí opět z toolboxu NTRIPtoolbox 

a jedná se o dva zbývající nástroje BufferOneCaster a BufferOneNetwork. 

 

Obrázek 29 Vrstvy dokumentu NTRIPbufferTools 

Vrstva STREAMS – present state je právě tou, kterou oba nástroje využívají ve 

svých modelech. Dvě tool layers vypadají jako klasické vrstvy ArcMap, ale po jejich 

otevření se objeví okno známé z jiných geoprocesingových nástrojů.  
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Obrázek 30 Ukázka nástroje BufferOneCaster v prostředí ArcMap 

 

Obrázek 31 Model nástroje BufferOneCaster 

Účelem tohoto modelu je zobrazit pokrytí casteru. Přesněji řečeno pokrytí streamů 

patřící jednomu casteru. Vstupem pro tento model je ID casteru, poloměr bufferu vyjádřen 

v kilometrech a vrstva STREAMS – present state.  

Průběh modelu lze popsat takto: Z vrstvy STREAMS – present state se odznačí 

všechny streamy, které mohly zůstat z minulého použití označeny. Poté se vyberou ty, 

které mají stejné ID casteru jako vstupní hodnota. Vybrané streamy se zkopírují a jsou 

využity jako jeden z výstupních parametrů. Kolem každého z nich se vytvoří buffer se 

zadaným poloměrem a všechny se pak sloučí do jednoho, který také slouží jako výstup 

modelu. 
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Obrázek 32 Výstup nástroje BufferOneCaster v prostředí ArcMap 

Stejně jako BufferOneCaster funguje i nástroj BufferOneNetwork. Jediným 

rozdílem je vstupní parametr ID, který namísto ID casteru přebírá identifikátor sítě. 

Výsledný buffer a streamy se tedy vztahují ke konkrétní síti.  

 

Obrázek 33 Model nástroje BufferOneNetwork 

8.5 Publikování dat jako služeb na ArcGIS Serveru 10 

Připravené dokumenty a toolbox byly publikovány v prostředí ArcGIS Server 10. 

Pro publikování se využil přístup jak pomocí ArcGIS Server Managera, což je v podstatě 

správce ArcGIS Serveru, tak přímo ArcGIS Desktop. Na volbě nezáleží, funkce je totožná, 

podstatné je, s jakými parametry byly služby publikovány. 



Filip Lombart: Publikování výsledků skenování Ntrip Casters pomocí mapového serveru 

 

2011  64 

 

Crossdomain.xml 

Pro práci na aplikaci na lokálním počítači, tedy jiném, než na kterém běží server se službami, 

nejsou služby implicitně přístupné. V online nástrojích ESRI, jako je například ArcGIS Explorer 

Online, viditelné jsou. Pro jejich využití na uživatelských počítačích při práci s ArcMap nebo při 

vývoji aplikací je nutné na serverový počítač nahrát do složky serveru tzv. crossdomain.xml soubor. 

Ten zpřístupňuje okolí služby ArcGIS Serveru a to buď konkrétním uživatelům, nebo všem. 

 

Obrázek 34 Ukázka souboru crossdomain.xml 

Soubor crossdomain.xml byl umístěn pro potřeby vývoje na server ags10.vsb.cz do složky 

C:\intetpub\wwwroot. 

Aplikace ArcGIS Server Manager, Manager je dostupná na adrese 

http://ags10.vsb.cz/AGS10/Manager, kde se nejdříve objeví obrazovka pro přihlášení. 

 

Obrázek 35 Přehled služeb v aplikaci ArcGIS Server Manager 

V přehledu služeb (Manage Services) jsou vidět služby NTRIPmainService, 

NTRIPbufferTool a NTRIPtoolbox. 

  

http://ags10.vsb.cz/AGS10/Manager
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8.5.1 Mapová služba 

Hlavní mapová služba NTRIPmainService byla vytvořena z mapového mxd 

dokumentu NTRIPmainService.mxd, a to pomocí tlačítka „Add New Service“ v okně 

„Manage Services“. 

 

Obrázek 36 Nastavení služby NTRIPmainService – obecné 

V obecném nastavení je vidět, že se jedná o mapovou službu.  

 

Obrázek 37 Nastavení služby NTRIPmainService – parametry 

V nastavení parametrů je ukázáno, že služba pochází z mapového dokumentu 

NTRIPmainService.mxd. Změněna byla hodnota počtu záznamů vrácených službou 

(poslední řádek). Implicitní hodnota je 1000, ale kvůli počtu streamů, kterých je okolo 

6500, byla nastavena na 10000. 
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Obrázek 38 Nastavení služby NTRIPmainService – schopnosti 

Z nastavení schopností stačí pro účely aplikace pouze mapování s možností 

dotazování. Zbylé volby jsou zbytečné a nebyly by využity. Ostatní nastavení služby 

nebyla měněna. Služba může být použita opakovaně více klienty („pooled“) a je 

dynamická, tedy není cachovaná.  

8.5.2 Geoprocesní služby 

Dalšími dvěma službami jsou geoprocesní, vycházející z mapového dokumentu a 

toolboxu. Jejich publikování probíhá stejně jako u předchozí mapové služby. 

NTRIPtoolbox geoprocesní služba 

Tato služba vychází z vytvořeného toolboxu NTRIPtoolbox, který byl popsán 

v kapitole 8.4.1.  
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Obrázek 39 Nastavení služby NTRIPtoolbox – parametry 

Jako typ vykonávání nástrojů byl zvolen synchronní, a to proto, že vykreslení 

bufferů nástrojů této služby v aplikaci je prerekvizitou pro dotazování. Proto musí být 

zachována postupná posloupnost vykonávaní procesů, kterou toto nastavení umožňuje. 

Dalším parametrem je zvolení, že publikován je toolbox. Zatržena je také volba 

zobrazování chybových hlášení, které se hodilo jak při testování služby, tak její integrace 

do aplikace. Zbylá nastavení nenabízejí pro tento druh služby nic zajímavého a jsou 

ponechána na implicitních hodnotách. 

NTRIPbufferTool geoprocesní služba 

Další geoprocesní službou je NTRIPbufferTool, která výchází ze stejnojmenného 

mapového dokumentu.  
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Obrázek 40 Nastavení služby NTRIPbufferTool – parametry 

Co se týče nastavení této služby, tak z předchozí kapitoly je známo, že zdroj je 

mapovým dokumentem obsahujícím tool layers. Proto je v parametrech nastavení zatrženo, 

že služba z něj vychází. Stejně jako u předchozí, i zde je zvoleno zobrazování chybových 

zpráv a další nastavení je ponecháno s původními hodnotami. 

8.5.3 Náhled přes REST API 

Služby jsou tedy publikovány a je třeba je nějakým způsobem otestovat. Všechna 

klientská rozhraní využívající ArcGIS API pro ně určené, tedy i Flex, konzumuje služby 

prostřednictvím REST API. Zadáním adresy ve webovém prohlížečí je možno přistoupit 

k přehledu služeb, jejich nástrojů či vrstev a rovnou je i vyzkoušet či zobrazit. 

Zadáním adresy „http://ags10.vsb.cz/AGS10/services/lom011/“ lze očekávat 

přehled služeb. Nicméně není tomu tak. Prohlížeč neví, jakým způsobem ke službám 

přistoupit, a proto ohlásí chybu typu „no content“ – žádný obsah. 
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Obrázek 41 Chybové hlášení "no content" 

Přidáním slova „REST“ do adresy mezi „AGS10/“ a „/services“ definuje prohlížeči 

použití tohoto API a zobrazí se přehled dostupných služeb. Adresa tedy je 

http://ags10.vsb.cz/AGS10/REST/services/lom011/“. 

 

Obrázek 42 Výčet služeb přes REST API 

Každou službu je možno dále rozkliknout a prohlédnout si její vrsty či nástroje. 
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Obrázek 43 Služba NTRIPmainService přes REST API 

Mapová služba NTRIPmainService zobrazuje přes REST API celou svou definici. 

Je možné vidět jednotlivé vrstvy a tabulky, popis služby nebo copyright text. Dále pak 

WKID souřadnicového systému, počáteční a maximální extent mapy, neboli velikost 

mapového okna, a další informace. Existuje také možnost rovnou spustit některou 

dostupnou aplikaci a v ní si přímo službu nechat zobrazit.  



Filip Lombart: Publikování výsledků skenování Ntrip Casters pomocí mapového serveru 

 

2011  71 

 

 

Obrázek 44 Vrstva CASTERS – present state přes REST API 

V jednotlivých vrstvách jsou vidět jejich symboly, atributy nebo podporované 

operace. Adresa vrstvy je velice důležitá pro její následné použití v aplikaci. Pro 

CASTERS – present state má podobu: 

 „http://ags10.vsb.cz/AGS10/rest/services/lom011/NTRIPmainService/MapServer/0“  

Jednotlivé adresy nemají na samém konci název vrstvy, nýbrž její ID v rámci 

služby. Proto je potřeba využívat tímto způsobem REST API, umožňuje totiž jednoduše 

celou adresu vrstvy i s ID získat a použít v aplikaci.  
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Obrázek 45 Nástroj BufferOneCaster přes REST API 

U geoprocesních nástrojů je možné si prohlédnout všechny vstupní a výstupní 

parametry, jejich datové typy, souřadnicový systém, typ prvku, popřípadě jednotky.  

Navíc, jak ukazuje další obrázek, je možné přímo spustit nástroj přes REST API. 

Nutné je ovšem znát některé vstupy ve formátu JSON, nicméně jako testovací nástroj 

funkčnosti je to dostačující. 
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Obrázek 46 Formulář pro spuštění nástroje BufferOneCaster přes REST API 

Je k dispozici formulář, který přijímá vstupy nástroje a uživatel může definovat 

například souřadnicový systém výstupu nebo formát. 

8.6 Vizualizace pomocí ArcGIS Viewer for Flex – rozhraní klienta 

Webová mapová aplikace využívá produktu ArcGIS Viewer for Flex verze 2.2. 

Vychází z jeho nekompilované verze, do které byly naprogramovány další funkcionality, 

které by pouze nastavením XML souborů kompilované verze nebylo možně získat.  

8.6.1 Volba ArcGIS Viewer for Flex 

Možností, jak vytvořit webovou mapovou aplikaci nad službami ArcGIS Serveru je 

mnoho. Požadavkem byla stanovená funkcionalita, multiplatformní použití, tedy i na 

jiných operačních systémech než jen Windows, a také vhodné, uživatelsky přívětivé 

prostředí. Volba padla nakonec na ArcGIS Viewer for Flex. Důvody proti jiným 

technologiím jsou tyto: 

 .NET, Java nebo JavaScript Web ADF – náročnější na programování, 

zbytečně robustní oproti RIA, zastaralý vzhled 

 ArcGIS API for JavaScript – Velmi vhodný kandidát, nebyl vybrán 

z osobních preferencí technologie Flex 
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 ArcGIS API for Silverlight – ne příliš vhodné pro jiné platformy než 

Windows (jen částečná podpora Silverlight 4 na Linuxu), a také u Windows 

není plug-in do prohlížečů zatím příliš rozšířen (asi 70%). 

Vybrán byl nakonec produkt ArcGIS Viewer for Flex nad ArcGIS API for Flex. 

Výhody tohoto řešení jsou: 

 Hotová, přehledná, dobře dokumentovaná aplikace se základní 

funkcionalitou a nástroji, možnost rozšíření 

 Flex je moderní interaktivní technologií – jeho engine, tedy Adobe Flash 

Player, je nainstalován v 95% prohlížečů a bez problémů dostupný pro jiné 

operační systémy 

 Dobrá dokumentace API od ESRI a množství tipů a vytvořených nástrojů na 

internetu díky vysokému počtu vývojářů na této platformě 

 Bohatě dostačující principy RIA 

 Méně náročné na znalosti z oblasti programování – přístupnější, čitelnější, 

hezčí 

8.6.2 Příprava ArcGIS Viewer for Flex 

Aplikaci bylo nutné nejdřív připravit pro vývoj a prvním krokem bylo získání 

vhodného vývojového prostředí. Bylo vybráno prostředí Eclipse s rozšiřujícím plug-inem 

Flash Builder 4 for Eclipse. Licence byla získána nejdříve jako trial, později plnohodnotná 

pro nekomerční účely díky programu firmy Adobe pro nezaměstnané a studenty. 

Dalším krokem bylo stažení nekompilované verze aplikace ArcGIS Viewer for 

Flex. Na stránkách „http://help.arcgis.com/en/webapps/flexviewer/“ je dostupné stažení jak 

kompilované, tak nekompilované verze určené pro vývojáře.  
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Obrázek 47 Ukázka vývojového prostředí Eclipse s plug-inem Flash Builder 

Aby aplikace vůbec mohla být spuštěna na lokálním PC (též localhost), bylo nutné 

spustit webový server. Pro Windows jim byl v tomto případě integrovaný IIS.  

Po importu aplikace Viewer do prostředí Eclipse, bylo nutné nastavit cestu, kde 

bude kompilovaná aplikace uložena. V případě použitého IIS se jednalo o složku 

„C:\inetpub\wwwroot\FlexApp“. Aplikace je pak dostupná v prohlížeči zadáním adresy 

„http://localhost/FlexApp“. Tímto bylo vše připraveno pro vývoj. 

8.6.3 Funkcionalita aplikace 

Jakožto webová aplikace typu RIA, má bohaté možnosti být uživatelsky přátelská a 

hlavně interaktivní, a nebýt pouhým prohlížečem statických dat, ale umožnit uživateli 

operovat s daty tak, jak je zvyklý z desktopových řešení. 

8.6.3.1 Základní nástroje a původní widgety 

ArcGIS Viewer for Flex přichází již s hlavními funkcemi, která každá GIS aplikace 

musí zvládat. Většinou jsou řešeny formou statických widgetů, které nelze nijak posouvat, 

či jinak s nimi manipulovat za běhu aplikace. Mezi základní nástroje a funkce tedy patří: 
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MapSwitcher widget umožňující změnit aktuální podkladovou mapu. Možnosti 

výběru závisí na definovaných mapových službách v nastavení souboru config.xml. 

 

Obrázek 48 Mapové podklady aplikace 

Jako mapové podklady byly použity tyto vrstvy: 

 Vrstva „Streets“ firmy ESRI, volně dostupná z adresy 

„http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Street_Map/Ma

pServer“ 

 Vrstva leteckých snímků „Aerial“ firmy ESRI, volně dostupná z adresy 

„http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapS

erver“ 

 Vrstva topografická „Topo“ firmy ESRI, volně dostupná z adresy 

„http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Topo_Map/Ma

pServer“ 

 Vrstva projektu Open Street Map „OSM“, jejíž dostupnost je řešená 

interními metodami ArcGIS Vieweru, kdy ale musí být uveden copyright. 
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Obrázek 49 Přehled vrstev pomocí widgetu MapSwitcher 

Kromě výběrů podkladové mapy nabízí tento widget také výběr dostupných vrstev 

služby NTRIPmainService (v aplikaci lépe pojmenované NTRIP service) nebo ostatních 

vrstev vytvořených během práce s aplikací.  

 

Dalším prvkem je paleta nástrojů pro pohyb v mapovém okně. Ukrývá se 

pod widgetem NavigationWidget a je umístěna úplně vlevo v mapovém okně. 

Obsahuje klasické nástroje jako šipky pro posun na mapě, celkový náhled, 

předchozí a další náhled, tlačítka pro změnu měřítka, posuvník pro změnu 

měřítka, nástroj pro pohyb myší po mapě a nástroje pro změnu měřítka po 

kliknutí. 

 

 

 

 

Obrázek 51 Měřítko 

Aplikace také obsahuje měřítko zobrazující vzdálenosti jak v mílích, tak 

v kilometrech. 

Obrázek 50 
NavigationWidget 
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Obrázek 52 OverviewMapWidget 

Součástí je také přehledová mapa a copyright, obojí umístěno v pravém dolním 

rohu aplikace. 

8.6.3.2 Widget Find Streams 

Jedním z naprogramovaných widgetů je Find Streams widget. Má několik 

funkcionalit, které splňují hlavní požadavky aplikace. Je základním widgetem celého 

řešení.  

 

Obrázek 53 Lišta widgetů s Find Streams widgetem 

Widget je umístěn mezi ostatními na liště. Je spouštěn automaticky s nahráním 

aplikace. Po jeho zavření se dá znovu otevřít kliknutím na ikonu . Mezi jeho hlavní 

funkce patří: 

 Vytvoření bufferů (jakožto zón určující vzdálenosti vhodné pro přijímání 

korekcí) podle typu měření kliknutím do mapy nebo zadáním souřadnic – 

jiné buffery pro Realtime GNSS, jiné pro RTK 

 Vyhledání streamů splňující podmínky výběru – podle bufferu a podle 

atributů v závisloti na typu měření 

 Prohlížení atributů streamů vybraných bufferem 

 Prohlížení atributů streamů vybraných klikem 

 Zobrazení propojení ke casteru, kterému stream patří, a jeho atributů 
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Obrázek 54 Find Streams widget 

Widget se skládá ze tří částí. V horní části je v textové podobě uveden popis práce 

s ním, dále pak seznam měření, které uživatel chce provádět, a tlačítko pro vykreslení 

bufferů. Také jsou zde textová pole pro případ, že uživatel zná GPS souřadnice svého 

místa měření. 

V druhé části se nacházejí tabulky, které shromažďují atributy streamů vybraných 

jednotlivými buffery. 

Třetí část widgetu napravo obsahuje dvě tabulky, ve kterých jsou vždy se sebou 

související atributy casteru a streamu. 

Výběr streamů pomocí bufferů 

Tato funkce slouží pro uživatele, kteří se chtějí podívat na oblast, ve které mají 

v plánu měřit, a zmapovat si potencionální zdroje korekcí. Prvním krokem je výběr typu 
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měření, které bude použito. Pro každý typ se nevykreslí jen jinak velký buffer, ale také se 

vyberou pouze streamy odpovídající typu měření. Možnostmi výběru jsou: 

 

Obrázek 55 Možnosti výběru typu měření – Find Streams widget 

 Realtime GPS – vykreslené buffery v poloměrech 70, 100 a 120 km. 

Vybrány streamy, kde atribut carrier = 0 

 RTK (L1) – Měření RTK pouze na vlně L1, vykreslené buffery 

v poloměrech 10 a 20 km. Vybrány streamy, kde atribut carrier = 0 a 

solution = 0 

  RTK (L1 & L2) – Měření RTK dvoufrekvenční, vykreslené buffery 

v poloměrech 10 a 20 km. Vybrány streamy, kde atribut carrier >= 0 a 

solution = 0 

 Networked RTK – RTK měření s korekcemi ze sítě stanic, vykreslené 

buffery v poloměrech 50 a 70 km. Vybrány streamy, kde atribut carrier >= 1 

a solution = 1 

 All types of measurement – typ měření nespecifikován, vykreslené buffery 

v poloměrech 70, 100 a 120 km. Vybrány streamy, kde atribut carrier >= 0 

Postup při práci s tímto nástrojem je následující: 

1. Vybrat typ měření z nabídky 

2. Kliknout na tlačítko „Draw buffer“ a do mapy nebo vyplnit souřadnice a 

potvrdit „OK“ 
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Obrázek 56 Vykreslený buffer - Find Streams widget 

3. Vybrané streamy jsou odstupňovány v oblasti bufferu odstíny modré barvy a 

vloženy do tabulek ve widgetu 

4. Prohlížení atributů streamů v tabulkách 

 

Obrázek 57 Vybrané streamy v tabulkách - Find Streams widget 

5. Kliknutí na stream v tabulce k zobrazení propojení jeho casteru 

 

Obrázek 58 Propojení casteru a streamu - Find Stream widget 

6. Prohlížení atributů souvisejícího casteru v tabulce na pravé straně widgetu 
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Obrázek 59 Tabulka s atributy casteru - Find Streams widget 

Widget pracuje s vrstvami služby NTRIPmainService a nástroji Buffer2 a Buffer 3 

služby NTRIPtoolbox. 

Výběr streamů kliknutím do mapy 

Jeden zdroj může být poskytovatelem korekcí až pro několik streamů. Tyto streamy 

mají stejné souřadnice a jsou překryty. Pro jejich lepší identifikaci je jejich vrstva 

clusterována, tedy jsou vytvořeny shluky bodů vždy počtem streamů v jednom bodě. 

 

Obrázek 60 Clusterování streamů - Find Streams widget 

Kliknutím na bod z clusteru se v pravé tabulce widgetu objeví atributy tohoto 

streamu a zpřízněného casteru. Mezi nimi je stejně jako v předchozím případě vykreslena 

spojovací linie. Použitou vrstvou je STREAMS – present state služby NTRIPmainService 

8.6.3.3 Widget Casters 

Smyslem tohoto widgetu je ukázat pokrytí streamy jednoho casteru. Využívá se 

geoprocesní služby NTRIPbufferTool a jejího nástroje BufferOneCaster. Kolem vybraného 
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casteru je zobrazena oblast pokrytí jeho streamy. Widget je dostupný po kliku na tlačítko 

.  

 

Obrázek 61 Casters widget 

V horní části je okno s krátkým popisem, jak má uživatel postupovat, a 

se seznamem casterů podle jejich atributu „identifier“.  Pod ním se nachází dvě tabulky, 

první sloužící pro výpis atributů vybraného casteru, a druhá, která obsahuje streamy patřící 

casteru. Castery jsou reprezentovány symbolem . 

Postup při práci s widgetem: 

1. Výběr casteru ze seznamu – caster je hned dotázán – nebo kliknutím na něj 

v mapě a následným stisknutím tlačítka „Buffer the caster“ 

 

Obrázek 62 Tlačítko "Buffer the caster" - Casters widget 

2. Je vykreslen buffer kolem casteru v okruhu 100 km od každého streamu 
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Obrázek 63 Buffer streamů casteru - Casters widget 

3. Do tabulek jsou vloženy atributy casteru a jeho streamů 

4. Kliknutí na stream v tabulce jej nalezne v mapě 

 

Obrázek 64 Tabulka streamů - Casters widget 

8.6.3.4 Widget Networks 

Velice podobnou funkcionalitu jako Casters widget má i Networks widget. S tím 

rozdílem, že vykreslený buffer a vyhledané streamy se týkají vybrané sítě. Je využíváno 

geoprocesní služby NTRIPbufferTool a jejího nástroje BufferOneNetwork. Widget se 

uživateli otevře kliknutím na ikonu  v liště widgetů. 
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Obrázek 65 Networks widget 

Po otevření widgetu je v jeho horní části vidět okno s popisem použití a seznamem 

všech dostupných sítí. Níže ne nachází okno s tabulkami, z nichž první slouží pro 

zobrazení atributů sítě a druhá pro atributy souvisejících streamů. 

 

Obrázek 66 Tabulka streamů - Networks widget 

Postup práce s widgetem Networks je totožný jako v případě Casters widgetu s tím 

rozdílem, že sítě nejsou objekty s polohou v prostoru. Jediným způsobem jejich výběru je 

použít seznam v horní části widgetu, kde jsou sítě seřazeny podle atributu „identifier“.  

Po kliknutí na zvolený identifikátor sítě v seznamu se provede geoprocesní úloha, 

jejímž výsledkem je opět buffer a jsou dotázány streamy této sítě.  

 

8.6.3.5 Další dynamické widgety 

Dalšími widgety, které již byly dříve vytvořeny komunitou či pracovníky firmy 

ESRI, a které využívá aplikace, jsou widget Bookmarks, widget Print a widget Legend. 
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Bookmarks v sobě obsahuje seznam míst, která jsou v pozadí reprezentovány 

souřadnicemi mapového okna, a po kliknutí se mapa přiblíží na toto místo. Je možné také 

své vlastní záložky přidávat. 

 

Obrázek 67 Bookmarks widget 

Print neslouží k ničemu jinému, než možnosti tisku aktuálního mapového okna. 

 

Obrázek 68 Print widget 

Legend, jak sám o sobě název vypovídá, slouží k zobrazení legendy mapy. 

Dynamicky se upravuje podle toho, jak uživatel zobrazuje a skrývá vrstvy. Widget tedy 

získává symbologii přímo z mapové služby. 

 

Obrázek 69 Legend widget 

8.7 Návrhy dalších funkcionalit a rozšíření aplikace 

Aplikace se svými možnostmi dokáže zobrazovat podstatné informace o streamech, 

casterech a sítí streamů protokolu NTRIP. Nicméně nevyužívá možnosti ArcGIS API for 

Flex a samotného Flex naplno.  
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Otázkou je, jak by se dala aplikace rozšířit, a nejen aplikace, ale vylepšení a 

rozšíření celého procesu počínaje skenováním a vizualizací konče. 

 Aplikace je velice závislá na datech, které jsou poskytovány zdrojovými 

tabulkami casterů. Vhodným rozšířením by proto bylo získávání informací 

o streamech od jednotlivých poskytovatelů nebo provozovatelů sítí, nebo 

vlastní monitorování streamů a zjišťovat tak správnost uvedených RTCM 

vět korekcí, autentizačního poplatku atd. 

 Jako užitečné se jeví využití historických dat, která jsou v databázi 

uchovávána. Nabízí se možnost využití například posuvníku, který bude 

zobrazovat změny v rozmístění streamů a casterů po dnech. 

 Vhodný by byl také překlad celé aplikace do češtiny a možnost výběru 

jazyka 

 Zajimavá a přínosná by mohla být také mutace pro mobilní zařízení. Tedy 

pro ty, které nedisponují plnohodnotným webovým prohlížečem. Získat 

informace o streamech a casterch přímo v terénu může být velice užitečné a 

aplikace by se také dala napojit na GPS modul. 
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9 Publikování výsledků skenování jiných aplikací 

Celý proces od skenování až po vizualizaci je specifický pro tuto aplikaci.  Autor 

vycházel z hotového skeneru, který výrazně neupravoval. Proto je zakomponování jiných 

dat poněkud složitější. V téhle chvíli by data musela mít strukturu zdrojové tabulky. 

Chybějící řádek mezi záznamy streamů, casterů či sítí by znamenal nemožnost 

identifikovat související objekty. Nebyla by dostupná funkcionalita bufferování pokrytí 

casterů a sítí a spojování streamů a casterů.  

Správným řešením se autorovi jeví úprava skeneru tak, aby výsledkem byl XML 

soubor. Práce s ním je velice jednoduchá a podporovaná řadou programovacích jazyků. 

Oproti textovému souboru by měl větší velikost, ale byl by čitelnější. Velikou výhodou by 

bylo ukládání údajů do databáze. Obsah XML tagu je jasně daný. V textovém souboru se 

oproti tomu mohou vyskytovat časté nejasnosti a chyby, které je nutné složitě eliminovat. 

Využít jiná data by se dalo také přímo ve webové aplikaci. Mohla by existovat 

funkcionalita, kdy uživatel nahraje zdrojovou tabulku nebo na ní uvede odkaz, a ta se 

zpracuje a zobrazí v aplikaci v podobě streamů, casterů a sítí. To by bylo užitečné zejména 

pro ty castery, jejichž tabulky nejsou dostupné rekurzivním vyhledáváním skeneru.   
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10 Vyhodnocení výsledků 

Úkolem bylo vytvořit vhodný nástroj pro publikování výsledků skenování NTRIP 

casterů pomocí mapového serveru. Byla vytvořena webová mapová aplikace vycházející 

z volně dostupného produktu ArcGIS Viewer for Flex využívající technologii ArcGIS API 

for Flex. Také byly provedeny a popsány všechny nezbytné kroky související s procesem 

skenování zdrojových tabulek casterů a principem publikování dat prostřednictvím 

technologie ArcGIS Server 10 a jejich následném využití ve vytvořené aplikaci.  

 

Obrázek 70 Výsledná webová mapová aplikace 

Výhodou aplikace je dle autora její originální zaměření, tedy technologie NTRIP 

spojená s webovou aplikací, jednoduché ovládání s přívětivým uživatelským prostředím, 

které technologie Adobe Flex nabízí, ale také rychlost zpracování dat a dotazů nad nimi při 

použití geoprocesních služeb či výběru prvků z vrstev. Plusem je také moderní pojetí 

publikování na webu založené na principech RIA. 

Výsledkem je kromě aplikace také postup využití technologií ESRI nejen pro 

desktopové účely, ale jako plnohodnotné technologie poskytující GIS řešení napříč všemi 

platformami s výchozím bodem v podobě produktu ArcGIS Server. Čtenář se může 

dozvědět o principech serverových řešení nad technologiemi ESRI a práce mu může 

sloužit jako návod při krocích tvorby webové aplikace. Nechť si také čtenář, budoucí 
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tvůrce aplikací, představí toto řešení nad svými daty a ne konkrétní technologií NTRIP, a 

určitě mu v práci představené možnosti evokují jiné využití a úpravu. 

Za produkty ESRI se platí vysokými částkami, tudíž nejsou vhodné pro menší 

firmy, odměnou však je komplexní řešení spolu souvisejících a propojených produktů, 

které se navzájem podporují. Dokumentace pro práci s nimi je dobře zpracována a 

představují cestu i neprogramátorovi. 
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Závěr 

V této diplomové práci se pomocí uvedených postupů a nástrojů podařilo naplnit 

cíle stanovené v zadání. Nejdřív jsem se seznámil s existujícím programem NtripScan, 

který byl zprovozněn a upraven pro potřeby této práce. Také byl použit jako služba OS 

Windows, která se denně spouští za účelem skenování zdrojových tabulek NTRIP casterů. 

Výsledky skenování jsou uchovávány v prostorové databázi MS SQL Server 2008 

s nadstavbou ESRI ArcSDE verze 10. Data jsou pak prostřednictvím pomocných 

dokumentů desktopové aplikace ESRI ArcMap 10 publikována na mapovém serveru ESRI 

ArcGIS Server 10. 

Pro mapový server byl vytvořen nástroj, webová mapová aplikace, který umožňuje 

vyhledat nejbližší NTRIP zdroj korekcí a jeho caster. Aplikace je postavena nad 

produktem ArcGIS Viewer for Flex verze 2.2 využívající technologii Flex a ArcGIS API 

for Flex. Aplikace umožňuje vyhledat kurzorem či zadáním souřadnic nejbližší vhodný 

NTRIP zdroj korekcí s relevantními informacemi podle uživatelových požadavků. Jednou 

z funkcionalit je také vizualizace oblastí pokrytí jednotlivých casterů či sítí. 

Celý proces práce, od zprovoznění skeneru až po tvorbu aplikace, byl velice 

zajímavý. Každá jeho část byla odlišná v otázkách použitých nástrojů a postupů. V práci 

bylo využito programování ve dvou různých jazycích, provedena tvorba a správa databáze. 

Pracovalo se také v desktopovém geografickém informačním systému a s mapovým 

serverem. Princip publikování dat v prostředí ESRI považuji za sofistikovaný vůči 

„neprogramátorům“. Stejně tak způsoby a možnosti pro tvorbu aplikací zahrnující několik 

technologií a jazyků shledávám jako pozitivum. 

Všechny podstatné překážky se podařilo překonat, některé obejít. Nicméně 

zkušenosti získané procesem tvorby aplikace jsou pro mne velice cenné. Doufám, že text 

této práce poslouží čtenářům také jako inspirace pro tvorbu vlastních aplikací založených 

na technologii ESRI, pokud problematika NTRIP není jejich oblastí zájmu. 
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