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Anotace 

 Tato práce si klade za cíl vytvořit dynamické webové stránky, které budou 

vizualizovat data získána z registrovaných meteostanic od dobrovolných 

poskytovatelů dat. Data budou vizualizována hlavně pomocí grafů a také v textové 

formě. Nezbytnou součástí je také vytvoření databáze, kde tato data budou 

ukládána. O proces pravidelného a automatizovaného ukládání dat z meteostanic 

do databáze se bude starat vytvořená aplikace. V práci jsou uvedené jak 

technologie a postupy které slouţily k realizaci tohoto projektu, tak také popis 

první registrované meteostanice, která patří VŠB - TUO. 

 

Klíčová slova: meteorologie, meteostanice, web, vizualizace dat, databáze 

 

 

Sumamry 

 This work aims to create a dynamic website which will visualize data 

obtained from registered meteorological stations from voluntary data providers. 

The data will be visualized using mainly graphs and text form. An essential part is 

creating a database where the data will be stored. An application will be created 

for regular and automatic data storage from meteorological stations into the 

database. In this work are listed technology and procedures which were used for 

this project, as well as the description of the first registered weather station, which 

belongs to VSB - Ostrava. 

 

Key words: meteorology, meteorological station, web, data visualization, 

database 
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Seznam zkratek  

 

České zkratky 

DB   Databáze 

DBS   Databázový systém 

SŘBD   Systém řízení báze dat 

VŠB - TUO  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

 
Cizojazyčné zkratky 

 
CLI   Command-line interface 

CSS   Cascading Style Sheets 

CSV   Comma-separated values 

HTML   Hypertext Markup Language 

ISS   Integrated Sensour Suit 

PC   Personal Computer 

PHP   Hypertext Preprocessor 

SQL   Structured Queary Language 

W3C   The World Wide Web Consortium 
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1 Zadání 

1.1 Pokyny pro vypracování 

- studium meteostanice Vantage Pro 2 

- navrţení datového modelu a vytvoření DB pro meteorologická data (MySQL) 

- naplnění DB historickými meteo-daty z meteorologické stanice VŠB-TU Ostrava 

- zajištění automatického průběţného ukládání meteorologických dat z 

registrovaných meteorologických stanic (zatím jen VŠB-TU Ostrava) 

- základní statistické zpracování pro stanovené časové intervaly (průměr, maximum, 

minimum) 

- generování grafů na webu pomocí knihovny JpGraph (intervaly: den, týden, měsíc, 

rok, zvolený interval, umoţnit automatické obnovení stránek), růţicový diagram 

pro směr a rychlost větru. 

- v rámci jednotlivých grafů vykreslovat výsledky za aktuální a předešlý interval, 

statistické hodnoty, podávat i textové informace o aktuálním stavu. 

 

 

 

1.2 Doporučená literatura 

[1]  Paul DuBois: MySQL cookbook, Sebastopol : O'Reilly, 2002. 

[2]  Jiří Kosek: PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný 

 průvodce, Praha : Grada, 1999. 

[3] JpGraph: http://jpgraph.net/ 

[4]  Mateorologická stanice Vantage: http://www.davis.cz/ 
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2 Úvod do problematiky 

  

 Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehledný dynamický web, na 

kterém budou zobrazeny meteorologická data z registrovaných meteostanic od 

dobrovolných poskytovatelů dat, prozatím však pouze z meteostanice na budově 

VŠB - TUO. Práce si klade za cíl zobrazit jak aktuální data, tak data historická s 

moţnosti výběru zobrazení různých časových intervalů. Tato data budou 

vizualizována pomocí grafů, které se generují prostřednictvím knihovny JpGraph. 

JpGraph je je objektově orientovaná knihovna vytvářející grafy pro skriptovací 

jazyk PHP, jenţ je určen pro tvorbu dynamického obsahu webu. Pro tuto práci je 

klíčové pouţití webových technologií a databázových systémů. 

  Tato práce bude následně součástí "Meteorologického webového serveru", 

který bude slouţit jako webový meteorlogický portál s moţností registrace 

dobrovolných poskytovatelů meteorologických dat. Pro tuto bakalářskou práci to 

znamená, ţe skrze vytvořený web se budou zobrazovat nejenom meteorologické 

informace z meteostanice na budově VŠB - TUO, ale také se zde budou 

zobrazovat meteorologické informace od dobrovolných poskytovatelů dat 

zaregistrovaných právě na "Meteorologickém webovém serveru".  

 První část této bakalářské práce je věnována charakteristice meteostanice 

Vantage Pro 2 nacházející se na budově VŠB - TUO. Druhá část popisuje pouţité 

webové technologie a samotný web, následující pasáţ se zaobírá databázovou 

stránkou práce, dále je popsána funkčnost aplikace, která ukládá aktuální data z 

meteostanice do databáze a také nechybí popis knihovny grafů JpGraph s 

praktickou ukázkou. 
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3 Meteostanice Vantage Pro 2 

3.1 Popis 

 Tato poloprofesionální meteostanice od amerického výrobce Davis je 

vybavena integrovanou senzorovou jednotkou ISS, která se skládá z anemometru 

pro měření rychlosti a směru proudění větru, senzorů teploty a relativní vlhkosti 

vzduchu, sráţkoměru s rozlišením 0,2mm, tlakoměru a čidlo UV záření (tabulka 1). 

Data z ISS jsou přenášena po sériové lince a zobrazována na displeji přijímací 

konzoly Vantage Pro 2. Displej o rozměrech 9 x 15 cm zobrazuje čas a datum, 

rychlost a směr větru, venkovní teplotu,  vlhkost, hodnotu atmosferického tlaku, 

vnitřní teplotu a vlhkost, wind chill, rosný bod, teplotní index, mnoţství a intenzitu 

sráţek. Dále je také moţnost zobrazit předpověď počasí a fáze měsíce. Konzole 

je napojena na PC, kde se data následně mohou dále zpracovávat, popřípadě 

exportovat na internet. K meteostanici lze také dokoupit další měřící zařízení jako 

jsou například UV čidlo nebo senzor solární radiace [1]. 

 

Obrázek 1 Meteostanice na střeše VŠB - TUO 
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3.2 Specifikace meteostanice 

POPIS SENZOR ROZLIŠENÍ ROZSAH PŘESNOST (±) 

Barometrický tlak umístěn v konzole 0.1 hPa 880 – 1080 hPa 1.0 hPa 

Vnitřní relativní 
vlhkost umístěn v konzole 1% 10 – 90 % 5% 

Venkov. rel. vlhkost, 
přídavný senzor 
relativní vlhkosti 

ISS nebo stanice pro 
měření teploty a 
relativní vlhkosti 1% 0 – 100% 3% do 90% 

Rosný bod ISS 1 °C -76 až + 54 °C 1.5 °C 

Denní srážky ISS 0.25 mm do 999.9 mm 

větší ze: 4% nebo 1 
překlopení 

mechanismu 

Měsíční a roční 
srážky ISS 

0.25 mm do 
1999.99 mm do 19 999 mm 

větší ze: 4% nebo 1 
překlopení 

mechanismu 

Intenzita srážek ISS 0.25 mm do 19 999 mm 
větší z: 5 % nebo 1 

mm 

Solární radiace 
senzor solární 

radiace 1 W/m2 0 až 1800 W/m2 5% 

Vnitřní teplota umístěn v konzole 0.1 °C 0 až +60 °C 0.5 °C 

Venkovní teplota ISS 0.1 °C -40 až +65 °C 0.5 °C 

Přídavný senzor 
teploty 

stanice pro měření 
teploty a relativní 
vlhkosti, teplotní 

sonda 0.5 °C -40 až +65 °C 0.5 °C 

UV Index UV senzor 0.1 0.4 až 16 5% 

UV dávka UV senzor 
0.1 do 20 

MED 0 až 199 MED 5% 

Směr větru anemometr 1 ° 0 až 360 ° 7 °C 

Větrná růžice anemometr 22.5 ° 16 pozic na růžici třetina pozice 

Rychlost větru anemometr 0.5 m/s 0.5 až 67 m/s 
větší z: 5% nebo 1 

m/s 

 

Tabulka 1 Specifikace meteostanice Davis VantagePro 2 
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4 Použité webové technologie 

4.1 HTML 

 HTML (HyperText Markup Language, hepertextový značovací jazyk) je 

značkovací jazyk navrţený pro tvorbu webových stránek. Stránky umístěné v síti 

lze pak zobrazovat pomocí klienta připojeného do sítě. HTML neustále prochází 

revizí a vývojem pod vedením W3C, organizace pověřená navrhováním, 

udrţováním a vývojem jazyka. 

 HTML je psán ve formě HTML prvků, které jsou charakterizovány mnoţinou 

značek (tzv. tagů). HTML prvky jsou stavebním kamenem všech webových 

stránek. Tagy jsou uzavřeny v hranatých závorkách (např. <html>) v obsahu 

webových stránek. HTML tagy se nejčastěji vyskytují v párech, jako <h1> a </h1>, 

kde první značka v páru je počáteční (otevírací) a druhá značka je značka 

ukončovací. Mezi tyto značky se vkládájí texty, další tagy, komentáře a jiné druhy 

psaného obsahu, čímţ se určuje význam (sémantika) obsaţeného textu. 

 Cílem webového prohlíţeče je číst HTML dokumenty a skládat je do 

vizuální podoby tak, jak bylo zamýšleno webdesignérem. Prohlíţeč totiţ 

nezobrazuje HTML značky, ale pouţívá tyto tagy k interpretaci obsahu stránky. 

 

4.1.1 Struktura dokumentu 

 HTML dokument má předepsanou strukturu [13]: 

 řádek obsahující informace o verzi HTML, 

 kořenový element - značky <html> a </html> které reprezentují celý HTML 

dokument, 

 hlavička  - obsahuje metadata, která se vztahují k celému dokumentu. 

Obsahují např. název dokumentu, pouţitý jazyk, kódování, klíčová slova. 

Hlavička je uzavřena mezi značky <head> a </head>, 

 tělo dokumentu - obsahuje vlastní text dokumentu, který je uzavřen mezi 

značkami <body> a </body>. 
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4.1.2 Druhy značek 

Existuje několik druhů značkovacích prvků pouţívaných v HTML: 

Strukturální značky - určují formu dokumentu. Například <h2> text </h2> coţ 

určuje "text" jako nadpis druhé úrovně. 

Popisné (sémantické) značky - slouţí ke korektnímu vyznačování jednotlivých 

částí HTML kódu. Pokud tedy existuje někde v dokumentu nadpis, měla by se 

pouţít značka <title>. 

Stylistické značky - popisují vzhled textu bez ohledu na jeho účel. Například <b> 

text </b> znamená, ţe slovo "text" bude zobrazeno prohlíţečem tučně. Nicméně 

od tohoto pouţívání se upouští z důvodu pouţití kaskádových stylů, viz následující 

kapitola. 

 

4.1.3 Verze HTML 

 HTML 0.9 - v roce 1991 vytvořil Tim Bernes-Lee. Pouze základní příkazy 

pro práci s textem. 

 HTML 2.0 - rok 1994, zahrnuje pouţití tabulek a matematických vzorců. 

 HTML 3.2 - rok 1996, obsahovala vylepšení jako lepší kontrolu formátování, 

větší výběr typu písma, pouţití JavaScriptů a CSS stylů [14].  

 HTML 4.0 - rok 1997, nové prvky pro tvorbu tabulek a formulářů, pouţití 

rámů. Také obsahovala drobné úpravy oproti předchozí verzi [15].  

 HTML 4.1 - rok 1999, tato verze opravuje některé chyby verze 4.0 [16] a 

mělo se jednat o poslední verzi [17].  

 HTML 5 - začátek vývoje rok 2007, má obsahovat úplně nový pohled na 

strukturování stránky, pouţití multimediálního obsahu bez nástrojů třetích 

stran - přidání značek video a audio k přehrávání video a audio souborů, 

dále lepší návrh formulářů [18]. Nicméně finální vydání HTML verze 5 je 

plánováno na rok 2022 [19].  
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4.1.4 DHTML 

 Dynamic HTML nebo DHTML je termín pro kolekci technologií, pouţívaných 

společně k vytvoření interaktivního a animovaného webu. Pomocí kombinace 

statického značkovacího jazyka HTML, JavaScriptu jako skriptovacího jazyka na 

straně klienta a např kaskádových stylů vzniká právě "dynamické HTML"[20]. 

  

4.2 Kaskádové styly (CSS) 

 HTML byl původně navrţen jako jednoduchý způsob prezentování 

informací s tím, ţe mnohem důleţitější je obsah webové stránky, neţ jakou 

grafickou a estetickou formou je tato stránka vytvořena. Postupem času, jak se 

web stával více a více populárním se stala grafická stránka webu nedílnou a velmi 

důleţitou součástí pro úspěch daného webu. Kaskádové styly jsou klíčovou 

prezentační technologií pouţívanou k návrhu  webových stránek. 

 

 Neustálé přepisování stejných tagů v HTML dokumentu vede k většímu a 

nepřehlednému HTML kódu a především k větší časové náročnosti. Proto vznikla 

myšlenka - mít jeden soubor, který definuje všechny hodnoty všech tagů a 

následně všechny HTML soubory se budou obracet na tento soubor, díky čemuţ 

budou všechny stránky správně naformátovány. Tím pádem se můţe vynechat 

většina formátovacích značek v HTML kódu a místo nich pouţívat přehledné 

konstrukční prvky (jako jsou odstavce, nadpisy, odkazy atd.) k oddělení struktury a 

prezentace. 

 

 Kaskádové styly se začaly pouţívat na konci roku 1996. CSS styl se chová 

jako partner HTML kódu, stará se o všechno uspořádání, rozvrţení, barvy a 

celkový vzhled celého webu. 

 

 Vzhled webu je stále konzistentní na všech stránkách, které čtou z jednoho 

CSS stylu. Velkou výhodou je také snadná změna vzhledu celého webu, stačí 
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upravit pouze právě CSS soubor a  všem HTML stránkám které čtou z tohoto 

souboru se změní veškerý design. To dělá údrţbu návrhu webových stránek 

mnohem snazší. To je jedna z hlavních věcí k čemu byly Kaskádové styly 

vytvořeny - k flexibilitě. Další z výhod je také rychlejší načítání stránky, díky CSS 

stylům můţou stránky načítat aţ o 50% rychleji neţ stránky bez CSS stylů. 

 

 CSS soubory se nazývají "kaskádové styly" ze dvou důvodů: jeden styl 

můţe mít vliv na více stránek a podobně více CSS souborů můţe definovat pouze 

jednu stránku. 

 

 Existují 3 způsoby jak implementovat CSS příkazy na stránky: 

 Pouţitím jednoho CSS souboru pro všechny stránky - to je nejlepší a 

nejpřehlednější způsob. 

 Integrace CSS příkazů do hlavičky kaţdého z dokumentů. 

 Pouţití atributu stylu k vloţení CSS kódu přímo do HTML prvku. 

 

Pokud například v CSS souboru uvedeme: 

h1{font: bold 22px/0.5 Vecta; color: white;} 

 

a připojíme CSS soubor k HTML souboru pomocí následujícího textu v hlavičce: 

<link href="style.css" type="text/css" rel="StyleSheet"> 

 tak všechen text na stránce který bude unitř <h1> a </h1> bude mít 

vlastnosti nastaveném v CSS souboru, bude to tedy tučný font Vecta 22px/0.5 

bílou barvou [4][5]. 

 

4.3 JavaScript 

 JavaScript je jednoduchý skriptovací jazyk vynalezen speciálně pro pouţití 

ve webových technologiích k dynamickému zobrazování webu. HTML sám o sobě 

je schopen vyobrazit pouze statické stránky. Jakmile se webová stránka v 
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prohlíţeči načte, tak se nemění. Přidáním JavaScriptu do kódu se úplně mění 

způsob, jak dokument vypadá - měnící se text, měnící se barvy, změna nastavení 

v rolovacím seznamu a mnohem více.  

 

 JavaScript pracuje na straně klienta. Veškeré úkony, které JavaScript 

provádí se realizují na klientově (čtenářově) straně. Tím se proces zobrazování 

stránky nezpomaluje, jak by tomu mohlo být v případě komunikace klient - server. 

JavaScriptové operace se obvykle provádí okamţitě. V mnoha případech je 

JavaScript pouţíván k vykonávání operací které by jinak značně zatěţovaly 

server, jako např. kontrola vloţených dat do formuláře. Takové rozdělení práce na 

relativně rychlé straně klienta značně urychluje proces [6]. 

 

4.4 PHP 

 "PHP je skriptovací jazyk pro tvorbu dynamického webu a jeho počátky 

spadají do roku 1994. Tehdy se pan Rasmus Lerdorf rozhodl vytvořit jednoduchý 

systém pro počítání přístupu ke svým stránkám; bylo to napsáno v PERLu. Za 

nějakou dobu byl systém přepsán do jazyka C,, protoţe perlovský kód dost 

zatěţoval server. Sada těchto skriptů byla ještě později téhoţ roku vydána pod 

názvem "Personal Home Page Tools", zkráceně PHP. Ještě potom se to 

jmenovalo "Personal Home Page Construction Kit".U toho však nezůstalo. V 

polovině roku 1995 se systém PHP spojil s jiným programem stejného autora, a to 

sice s nástrojem "Form Interpreter" neboli zkráceně FI. Tak vzniklo PHP/FI 2.0, 

systém, který si postupně získal celosvětovou proslulost a byl velmi rozšířen." 

(Zajíc, P., 2004) 

 

 "V době internetového pravěku byly všechny internetové stránky statické. 

Prostě tak, jak byla stránka napsána, tak byla odeslána do prohlíţeče a tak byla 

také zobrazena. To pochopitelně časem přestávalo stačit, a proto byla vyvinuta 

celá řada technologií, které měly stránky rozpohybovat. Zhruba řečeno se dají tyto 

technologie rozdělit do dvou skupin, na "klientské" a "serverové". 
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 "Klientské" technologie se spoléhají na jednoduchou věc: Spolu s HTML 

stránkou je prohlíţeči odeslán i nějaký kus programového kódu a ten je ve 

vhodnou chvíli na "cílovém" počítači spuštěn. Vhodná chvíle můţe nastat 

například při kliknutí na tlačítko, při najetí myší na odkaz, při otevření okna 

prohlíţeče a podobně. O spuštění klientského kódu se stará prohlíţeč - a to můţe 

být nevýhoda. Prohlíţeč totiţ musí znát programovací jazyk, v němţ je kód 

napsán. Příkladem technologií běţících na straně klienta je například Java script. 

 

 "Serverové" technologie jsou zaloţeny na jiném principu. Kdyţ prohlíţeč 

poţaduje webovou stránku ze serveru, server tuto stránku nejprve sestaví a pak 

odešle. Servery mohou (a také to často dělají) sestavovat pokaţdé jinou stránku v 

závislosti na tom, co přesně prohlíţeč poţaduje.  

  

 PHP JE TECHNOLOGIE BĚŢÍCÍ NA SERVERU. Typický PHP skript 

obsahuje jednak kusy normálního HTML kódu, a jednak kusy programového kódu. 

Kdyţ webový server obdrţí poţadavek na zpracování takového skriptu, vezme: 

 kusy HTML kódu tak, jak jsou 

 části PHP programového kódu provede 

 výsledek zkombinuje a odešle prohlíţeči 

 

 Tato filozofie fungování je nesmírně mocná. Server totiţ můţe provést 

jednu nebo dokonce několik operací a výsledek poslat do prohlíţeče jako 

obyčejnou HTML stránku. Jakmile tento koncept pochopíte, můţete začít psát 

PHP skripty. Celé si to předvedeme na malé ukázce: Následující kód je obyčejná 

HTML stránka. Kdyţ si ji prohlíţeč vyţádá, uvidíte v něm jen řádek mezi 

značkami. 

  

<HTML> 

Já jsem obyčejná stránka. Nic neumím.  

</HTML> 
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 Následující kód je PHP skript. Všimněte si, ţe se skládá jednak z HTML 

kódu, a jednak z PHP kódu. V některém z dalších dílů to rozebereme podrobněji, 

teď ale jen uvedu, ţe to, co vidíte mezi značkami <? a ?> je právě PHP kód. 

Příkaz echo vypisuje text na standardní výstup a příkaz Date vrací aktuální čas: 

 

<HTML>  

Já jsem speciální stránka. Vím, že právě je <?echo Date("G:i")?> 

</HTML> 

 

 Jak asi tušíte, stránka vám vypíše aktuální čas na serveru v době, kdy byla 

generována. To proto, ţe kód mezi značkami <? a ?> se na serveru nejprve 

provede a teprve pak se výsledek odešle prohlíţeči. Jinými slovy, do prohlíţeče 

dorazí něco jako: 

 

<HTML> 

Já jsem speciální stránka. Vím, že právě je 21:08  

</HTML> 

 

 Prohlíţeč nemá sebemenší tušení, co všechno se na serveru dělo neţ mu 

byl výstup odeslán, vidí jen samotný výsledek. Dodejme, ţe dít se na serveru 

mohla celá řada věcí – matematické výpočty, přístupy k databázím, formátování, 

operace s řetězci a podobné taškařice. Z toho vyplývá několik důleţitých věcí." 

(Zajíc, P., 2004)  
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5 Webové rozhraní 

 Jelikoţ cíllem bakalářské práce bylo poskytnout aktuální a historické 

meteorologické údaje a to pomocí grafů, tím pádem jako dominantní útvar na 

stránce je v centru umístěná plocha pro vykreslování grafů.  

 Po pravé straně jsou zobrazeny aktuální informace o počasí z meteostanice 

a pod těmito informacemi se nachází seznam několika nejbliţších meteostanic v 

okolí na které moţnost kliknout a přejít, zobrazují také vzdálenost a směr od právě 

zobrazené meteostanice.  

 Po levé straně od grafů jsou situovány doplňkové informace jako např. 

odklik na mapu s lokací meteostanice, informace o meteostanici, kde můţou být 

zobrazené informace typu: majitel meteostanice, souřadnice meteostanice, 

nadmořská výška meteostanice atp.  

 

 

Obrázek 2 Web meteostanice 

http://img19.imageshack.us/img19/4314/web3m.png
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 V horní části webu po levé straně je větší velikostí zobrazen název 

meteostanice, po straně pravé jsou tlačítka pro výběr intervalu zobrazovaných dat 

a to za poslední hodinu, 24hod, týden, měsíc, rok a také vlastní výběr intervalu. Při 

zvolení vlastního výběru se v centrální částí zobrazí pole pro vypsání data od kdy 

do kdy se mají data zobrazit. Vţdy se také v grafu zobrazí druhá světlejší linie, 

která bude představovat hodnoty za předchozí období, tzn. kdyţ bude např. 

vybrán interval jednoho dne, tak se na grafu tmavší linií zobrazí hodnoty za 

poslední den a slabší linií se zobrazí hodnoty den předchozí.  Při kliknutí na 

jakýkoliv interval se vţdy vykreslí všechny dostupné grafy. 
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6 Databáze 

 Aby bylo moţné s daty proudícími z meteostanice pracovat i v budoucnu a 

aby bylo moţné zobrazit data např. za uplynulý den, týden, měsíc nebo rok, tak je 

nutné tato data jakýmsi způsobem uchovávat. Pro ukládání dat a jejich následné 

pouţití slouţí databázový systém.  

  

6.1 Funkcionalita databáze 

Obecně má databázový systém následující vlastnosti: 

 

1. Struktury datových souborů jsou odděleny od aplikačních (uţivatelských) 

programů. 

2. Přístup k datům je moţný jen prostřednictvím programů databázového 

systému. 

3. Data je moţné vyhodnotit jakýmkoliv způsobem. 

4. Je umoţněn přístup více uţivatelů současně a vyřešena ochrana dat před 

zneuţitím. 

 

 "Data jiţ nejsou organizována v izolovaných souborech, ale v 

komplikovanější centrálně zpracovávané struktuře dat, zvané databáze DB 

(database) nebo také báze dat, pro kterou je vytvořena jediná interní organizace 

dat, společná pro všechny oblasti a způsoby vyuţití těchto dat. Centrální správa 

databáze, tzn. všechny implementační programy, jsou realizovány prostřednictvím 

speciálního programového vybavení, které se nazývá systém řízení báze dat 

SŘBD (database management system, DBMS). Ten spolu s databází tvoří 

databázový systém DBS (database system). Zjednodušeně lze tedy říci, ţe DB + 

SŘBD = DBS.  
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 Před vybudováním databáze je tedy nutné analyzovat realitu a vytypovat 

objekty, o nichţ chceme v databázi udrţovat informaci. Objekty lze přitom rozdělit 

do dvou tříd: 

 

 Entity - rozumíme jimi abstrakce libovolných existujících věcí. 

 Hodnoty - charakterizují, popisují entity. 

 

 Vlastnosti entit se nazývají atributy. Atribut přiřazuje kaţdé entitě z mnoţiny 

entit hodnotu z nějaké neprázdné mnoţiny nazývané doména atributu. Atribut je 

tedy funkce z mnoţiny entit do domény atributu. Neformálně řečeno atributy jsou 

vztahy mezi entitami a hodnotami." (Šeda M, 2002) 

 

 

6.2 Databáze pro meteostanice 

 V případě meteostanice byly vytvořeny v databázi dvě tabulky, jedna pro 

ukládání konkrétních hodnot z meteostanice s názvem meteo_data a druhá, která 

obsahuje informace o konkrétní meteostanici s názvem meteo_stanice. Mezi entity 

patří veškeré měřené veličiny, jako jsou teplota, tlak, vlhkost atd. v případě tabulky 

meteo_data viz. datový model databáze. Samozřejmě nesmíme zapomenout na 

klíčové údaje datumu a času bez kterých měřené hodnoty měly minimální 

vypovídající hodnotu. A v tabulce meteo_stanice jsou to entity typu ID 

meteostanice, název, souřadnice, majitel atd. viz. datový model. Atributy jsou pak 

hodnoty těchto měřených veličin. Z databáze pak tedy můţeme vyčíst, ţe např. 

20.3.2012 ve 2:30 byla teplota 2.7°C, hodnota tlaku 1032.8 hPa a vlhkost 

dosahovala 70%. Abychom věděli, ţe tyto hodnoty patří právě např. k 

meteostanici VŠB, tak je z tabulky meteo_stanice přeneseno ID meteostanice do 

tabulky meteo_data, kde je tato hodnota pouţita jako cizí klíč. Cizí klíč slouţí k 

propojení dvou tabulek dohromady, zajišťuje, ţe data uloţená v databázi jsou 

konzistentní - jsou v souladu.  
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6.3 Datový model 
 

meteo_data 
Název Datový typ Povinnost Doména Omezení Komentář 

uid autoinkrement not null   
Primary 
Key id záznamu 

id autoinkrement not null   
Foreign 
key id meteostanice 

date date not null     datum 

time 
time without time 
zone not null 24 hod   čas 

timestamp 
timestamp without 
time zone not null   Unique datum a čas 

temp real   
 

  venkovní teplota 
speed real       rychlost větru 
dir varchar (3)   0 - 360°   směr větru 
dirHi varchar (3)       největší směr 
bar real   

 
  tlak 

tempHi real   
 

  nejvyšší teplota 
temoLow real   

 
  nejnižš teplota 

hum real   0 - 100%   relativní vlhkost 
dewPt real   

 
  rosný bod 

run real       
množství prošlého větru 
za čas 

speedHi real       nejvyšší rychlost 
chill real   

 
  pocitová teplota 

heat real       index horka 

thw real       
index teploty, vlhkosti a 
větru 

thsw real       
index teploty, vlhkosti, 
větru a slunečního záření 

rain real   
 

  počet srážek 
rainRate real   

 
  intenzita srážek 

rad real   
 

  sluneční záření 
energy real       sluneční energie 
radHi real       nejvyšší sluneční záření 
uvIndex real   

 
  UV index 

uvDose real   
 

  UV záření 
uvHi real       nejvyšší UV záření 
ddHeat real       stupeň oteplení 
ddCool real       stupeň ochlazení 
inTemp real   -20 - 60°C   vnitřní teplota 
inHum real   10 - 90%   vnitřní vlhkost 
inDew real       vnitření rosný bod 
inHeat real       vnitření index horka 
inEt real       evapotranspirace 
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windSamp real       
počet přijatých větrných 
paketů 

windTx real       kontrola senzorů 

issRecept real   0 - 100%   kvalita radiového signálu 

arcInt real       
interval archivních dat do 
paměti 

 

Tabulka 2 Datový model tabulky meteo_data 

 

meteo_stanice 

Název Datový typ Povinnost Omezení Komentář 

id integer not null Primary Key id meteostanice 

nazev character varying not null   název meteostanice 

x real not null   zeměpisná šířka 

y real not null   zeměpisná délka 

z real not null   nadmořská výška 

typ character varying     typ meteostanice 

interval smallint     interval měření v minutách 

majitel character varying     majitel meteostanice 

web character varying     web. stránka majitele 

download character varying     URL pro stahování dat 

tel character varying     telefon na majitele 

mail character varying     e-mail na majitele 
 

Tabulka 3 Datový model tabulky meteo_stanice 
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6.4 ER diagram 

 

Obrázek 3 ER diagram databáze 

 



Tomáš Kafka: Reprezentace meteorologických dat na webu 
             

2012  26 

 

6.5 Databáze PostgreSQL 

 Jako databázový systém byl zvolen PostgreSQL, jedná se o open source 

objektově-relační databázi, která má za sebou více jak 15 let aktivního vývoje a 

osvědčenou architekturu. Je známá především pro svou spolehlivost, integritu dat 

a korektnost. Běţí na všech hlavních operačních systémech jakou jsou Linux, Unix 

a Windows. 

 Databáze PostgreSQL byla zvolana hlavně z díky svému open source 

původu a dále také díky rozšíření PostGIS, které přidává podporu geografických 

objektů. Tato prostorová podpora ve skutečnosti umoţňuje pouţití jako backend 

prostorové databáze geografických informačních systémů podobně jako SDE od 

ESRI, nebo Spatial extension od Oracle. PostGIS se dá v tomto případě například 

pouţít pro výpočet vzdáleností a směru mezi meteostanicemi [10]. 

 

PostGIS zahrnuje: 

 Geometrické typy points, linestrings, polygons, multipoints, multilinestrings, 

multipolygons and geometrycollections. 

 Prostorové funkce průniku vektorových objektů (knihovna GEOS). 

 Prostorové funkce pro určení vzdálenosti, délky linií, výměry a obvodu 

ploch. 

 Prostorové funkce obalové zóny, analýzy překryvu (knihovna GEOS). 

 Prostorový index R-tree pouţívaný při prostorových dotazech. 

 Výběr indexu při spojení prostorových a atributových dotazů. 

[11] 

 Do databáze PostgreSQL se dá přistupovat vícero způsoby, jedním z nich 

je přes webové rozhraní phpPgAdmin viz. obrázek 4, a nebo přes desktopové 

rozhraní PgAdmin viz. obrázek 5. Konkrétní databáze meteostanice běţí na 

školním serveru srvj331h.vsb.cz a správu přes webové rozhraní lze provádět 

skrze následující adresu http://srvj331h.vsb.cz/phpPgAdmin/ . 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=GEOS_(softwarov%C3%A1_knihovna)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=GEOS_(softwarov%C3%A1_knihovna)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/R-tree
http://srvj331h.vsb.cz/
http://srvj331h.vsb.cz/phpPgAdmin/
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Obrázek 4 Webové rozhraní PostgreSQL 

 

Obrázek 5 Desktopové prostředí PostgreSQL 

 

http://homel.vsb.cz/~kaf032/postgre04.PNG
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6.6 Import dat 

 Jelikoţ byla databáze z počátku samozřejmě prázdná, proběhl import 

historických dat, která byla z období Do databáze byla importována historická data 

z období x. x. xxx - x. x. xxx. Nezpracovaná data byla ve formátu .txt ze kterého 

bylo nutné překonvertovat do formátu do pouţitelného formátu. Databázový 

systém PostgreSQL disponuje několika moţnostmi jak importovat data, byl zvolen 

import dat z formátu .csv, coţ je jednoduchý souborový formát pro tabulková data. 

Soubor ve formátu CSV je sestaven z řádků, ve kterých jsou jednotlivé poloţky 

odděleny čárkou a hodnoty poloţek jsou uzavřeny do uvozovek viz. obrázek 6. 

Dále musely být upraveny názvy atributů podle databáze a následně proběhl 

import .csv souboru do databáze prostřednictvím webového rozhraní 

phpPgAdmin. 

 Příklad dat ve formátu CSV: 

 

  "Date","Time","Temp","Speed","Dir","Bar" 

  "31.10.2010","0:00","3.6","0.0","NULL","1017.7" 

  "31.10.2010","1:00","3.6","0.4","SE","1017.1" 

  "31.10.2010","2:00","3.8","0.0","ENE","1016.7" 

  "31.10.2010","3:00","3.1","2.2","N","1015.7" 

  "31.10.2010","4:00","3.3","1.3","N","1015.3" 

  "31.10.2010","5:00","3.1","1.3","NNW","1014.8" 

  "31.10.2010","6:00","3.1","1.8","N","1014.6" 

  "31.10.2010","7:00","3.2","1.3","NNW","1014.5" 

  "31.10.2010","8:00","3.3","1.8","N","1014.3" 

  "31.10.2010","9:00","3.6","2.7","N","1014.1" 

  "31.10.2010","10:00","4.4","1.3","NNW","1013.8" 
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 Pokud by jste si databázový systém nainstalovali prvně, mohl by nastat 

problém s importem dat, jelikoţ v základním nastavení má databázový systém 

omezenou velikost pro import dat na hodnotu 8 MB, coţ vystačí přibliţně na pár 

tisíc řádků. Pokud však importujete soubor o rozsahu statisíců řádků, bude mít 

pravděpodobně velikost několik desítek aţ pár stovek MB. Pro bezproblémový 

import dat se musí v konfiguračním souboru změnit tyto výchozí parametry: 

 

    post_max_size = 8M  

    upload_max_filesize = 2M  

    max_execution_time = 30  

    max_input_time = 60  

    memory_limit = 8M       
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7 Stahování aktuálních dat a ukládání do databáze 

 Bylo taky nutné zajistit průběţné stahování aktuálních dat z meteostanice a 

následné ukládání těcho dat do databáze. Meteostanice v pravidelných intervalech 

co 5 minut posílá aktuální data na adresu http://meteo.vsb.cz/pocasi/data.htm kde 

jsou zobrazena pouze v textové formě (např.: Temperature 10.1°C Humidity 79% 

Dewpoint 6.6°C). Bylo tedy nutné je z této textové formy přeposílat do databáze do 

patřičných sloupců. Jako metoda byl zvolen skriptovací jazyk PHP. Pomocí 

příkazu file_get_contents, který slouţí ke čtení obsahu souboru, v našem případě 

stránky, byl načten textový obsah stránky s aktuálními daty a tento text ve formě 

řerězce byl uloţen do proměnné. Dále byla patřičnými funkcemi vybrána a uloţena 

do vhodných proměnných pouze ta část textu, která obsahovala potřebná data. 

Následně bylo zajištěno posílání finálních dat do příslušných sloupců databáze. 

 

 

Obrázek 6 Výstup aktuálních dat z meteostanice 

 

 

 Jelikoţ adresa kde meteostanice zobrazuje aktuální data nemusí být vţdy 

dostupná, ať uţ z důvodu výpadku internetu, nefunkčnosti serveru, výpadku 

elektřiny nebo dalším příčinám můţe nastat taková situace, ţe budou v databázi 

chybět data za určité období, ať uţ malé nebo větší. Proto se počítá s tím, ţe se 

jednou za měsíc do databáze překopírují data z meteostanice, jelikoţ 

meteostanice má funkci, ţe i kdyţ data nikde neodesílá, tak se jí do interní paměti 

ukládají. Větší výpadek z testovacích zkušeností není běţný, setkali jsme se 

http://meteo.vsb.cz/pocasi/data.htm
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pouze s výpadky v rozmezí několika minut, coţ zaručeně nemusí mít vliv na ztrátu 

dat, jelikoţ data z meteostanice jsou uveřejněna 5 minut a aţ poté se zobrazí data 

nová. Ale můţe se stát, ţe i kdyţ bude výpadek pouze např. 2 minuty, tak aplikace 

na stahování dat se trefí právě do úseku, kdy data nebudou dostupná, tudíţ by se 

do databáze neuloţilo nic. Tento problém byl vyřešen takovým způsobem, ţe v 

databázi byl vytvořen sloupec timestamp, coţ je sloupec který obsahuje datum i 

čas (např. 2011-10-5 19:30), tento sloupec byl označen jako unikátní, tudíţ se 

nemůţe stát, ţe by se vyskytly dvě hodnoty za stejné období. Tím pádem bylo 

moţné nastavit interval stahování dat na kratší dobu, např. 1 minuta a tím se 

zamezilo, ţe by se aplikace na stahování dat trefila zrovna do hluchého místa a 

sloupec timestamp zaručuje to, ţe i kdyţ data z meteostanice budou zobrazena 

korektně celých 5 minut a aplikace se bude snaţit 5x za minutu uloţit data do 

databáze, tak se do databáze uloţí pouze a právě jednou jak je tomu potřeba. 
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8 JpGraph 

8.1 Popis 

 JpGraph je objektově orientovaná knihovna vytvářející 2D grafy pro PHP4 a 

PHP5. Smyslem této knihovny je zjednodušit vytváření dynamických grafů pomocí 

PHP skriptů. Knihovna můţe být pouţita samostatně, a nebo vloţením do jiţ 

vytvořeného většího webu. Dále knihovna umoţňuje vytváření obrázků (grafů) 

pomocí příkazové řádky PHP (CLI). 

Knihovna obsahuje v nejvyšší moţné míře všechny údaje nezbytné pro vytváření 

dynamických obrázků. Přesněji řečeno všechny základní funkce nízké úrovně k 

vykreslování grafů jsou dostupně jiţ v samotném PHP, protoţe PHP pouţívá GD 

knihovnu, coţ je knihovna velmi nízké vrstvy pro vytváření obrázků. GD knihovna 

má základní grafické funkce k vykreslování linií, kruhů, bodů apod., ale 

neobsahuje ţádné mechanismy pro zpracování měřítek, značení, barvy atd. S 

touto logikou přichází knihovna JpGraph, knihovna vyšší vrstvy která je snáze 

dostupná neţ základní GD knihovna. 

Existuje několik moţností jak vyuţít JpGraph knihovnu a její různé části. 

Nejpouţívanější je s největší pravděpodobností vizualizace číselných dat 

vytvářením základních grafů (např. liniové, sloupcové nebo koláčové grafy) které 

jsou dynamicky vloţené na webové stránce pomocí tagu <img>.  

Pro knihovnu JpGraph není důleţité odkud data pochází, takţe mohou pocházet 

např. z databáze, z textového souboru, nebo také z nějaké webové sluţby. Navíc 

knihovna můţe být pouţita jako prostředek pro vytváření grafů které budou 

uloţeny jako obrázkové soubory ve sloţce. Díky tomu je moţné pouţít knihovnu v 

off-line dávkovém reţimu z příkazového řádku (nejpravděpodobněji pouţitím CLI). 

 Pro implementaci této knihovny je nutné stáhnout si PHP soubory z 

jpgraph.net díky kterým je moţné psát příkazy pro tvoření grafů.  Prvním krokem 

je vloţit do nového PHP dokumentu základní soubor jpgraph.php pomocí příkazu 

include, dále vloţit soubor jpgraph_bar.php pokud chceme vytvářet sloupcový 

graf, jpgraph_line.php pro liniový graf, jpgraph_pie.php pro koláčový graf. JpGraph 

obsahuje celou řadu grafů  [12]. 
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 Byla pouţita verze JpGraph 3.5.0b1 která pouze funguje s verzí PHP 5.1.0 

nebo vyšší, není podporována verze PHP 4. Pro verzi PHP 4 však existuje 

JpGraph ve verzi 3.0.7. která je ochuzena pouze o pár designových prvků. 

 

8.2 Příklad vytvoření grafu 

Pro vytvoření grafu se pouţívá následujících příkazů: 

Nejprve se definují vstupní data pro osy X a Y, v tomto případě teplota a čas: 

$ydata = ($temp); 

$xdata = ($time); 

 

Dále se definují rozměry grafu: 

$graph = new Graph(900, 300, "auto"); 

 

Můţe se taky zvolit antialiasing pro vyhlazení grafu: 

$graph->img->SetAntiAliasing(); 

 

Nastavení automatického rozsahu grafu: 

$graph->SetScale("textlin"); 

 

Pro interval zobrazovaných hodnot na osách grafu slouţí ticks. První číslo, tzv. 

major ticks - mají označení číslem i linií v grafu, druhé číslo, tzv. minor ticks - 

nemají označení číslem ani linií, pouze odráţka na ose: 

$graph->yscale->ticks->Set(5,1); 

 

Nyní se definuje liniový graf: 

$lineplot =new LinePlot($ydata); 

 

Pro zvolení barvy linie se pouţívá: 

$lineplot ->SetColor("red"); 
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Pro výplň pod linií se pouţívá, kde číslo za @ značí transparentnost barvy: 

$lineplot->SetFillColor('red@0.8'); 

 

Změna fontu a velikosti se provádí: 

$graph->xaxis->SetFont(FF_ARIAL,FS_NORMAL,8); 

 

Pro otočení popisujících štítků se pouţívá: 

$graph->xaxis->SetLabelAngle(45); 

 

Nyní se vytvoří linie: 

$graph->Add( $lineplot); 

 

Nadpis grafu: 

$graph->title->Set('Teplota'); 

 

Je moţné take změnit barvu nadpisu: 

$graph->title->SetColor("red"); 

 

Data, v tomto případě čas, která se zobrazí na ose X: 

$graph->xaxis->SetTickLabels($xdata); 

 

Dále pro označení osy X a Y slouţí: 

$graph->xaxis->title->Set("[hod]"); 

$graph->yaxis->title->Set("[°C]"); 
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Pro výsledné vykreslení grafu se pouţívá následujících příkazů: 

@unlink("graf4");   

$graph->stroke("graf4"); 

echo "<img src='graf4' />"; 

 

V manuálu je to uváděno bez "@unlink", ale pokud tento příkaz nepouţiji, tak se 

nepodaří přepsat jiţ jednou vytvořený graf při refreshi a graf se nezobrazí, jelikoţ 

se graf ukládá jako obrázek který se následně zobrazuje příkazem echo. 

 

 

Výsledné grafy pro teplotu, tlak a vlhkost, kdy tmavou barvou jsou zobrazeny 

hodnoty za zvolené období a světlou barvou jsou zobrazeny hodnoty za předchozí 

období: 

 

 

Obrázek 7 Graf teploty 
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Obrázek 8 Graf tlaku 

 

 

 

Obrázek 9 Graf vlhkosti 
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Příklad radarového grafu pro vykreslení větru: 

 

Obrázek 10 Graf větru 

Ideální graf pro vykreslování větru je Windrose, ten je bohuţel aţ v PRO placené 

verzi JpGraph. 
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9 Závěr 

 Výsledná webová aplikace, vypracovaná dle zadání bakalářské práce, 

poskytuje k nahlédnutí historická i aktuální data z prozatím jedné meteostanice, 

nacházející se na budově VŠB - TUO. Pod výslednou prací se skrývá databáze 

obsahující veškerá data z meteostanic a také informace o meteostanicích, dále 

aplikace na automatizované stahování a ukládání dat do databáze a také samotná 

webová stránka, která nepotřebuje ţádnou údrţbu, jelikoţ všechny procesy běţí 

automatizovaně. 

 Do budoucna se plánuje spojit tuto práci s aplikací "Meteorologický webový 

server", kde se bude moct kaţdý meteorologický nadšenec zaregistrovat a 

poskytnout data ze své meteostanice, které si následně bude moct prohlíţet právě 

na zde vytvořených webových stránkách. 
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