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1. Úvod
Na

přelomu

20. a 21. století se mluví o tzv.

informační společnosti.

Lidé pracují

s množstvím informací za pomoci informačních technologií. Řada informací je lokalizovaná,
tj. má vztah k

nějakému

místu v prostoru (a

čase).

S tím souvisí rozvoj geografických

informačních systémů.

Tato práce se zabývá teoretickými principy, na nichž jsou geografické
založeny.

Věnuje

se datovému modelování jako

součásti

informační

vývoje software

obecně.

systémy
Aplikuje

jeho metody na data v geografických informačních systémech.
Práce je

rozdělena

na 3

větší části.

První a druhá jsou teoretické. První se zabývá

geografickým modelováním a jeho základními principy. Ve druhé
datového modelování.
principů při

Třetí část

části

je shrnuta teorie

je praktická. Zabývá se aplikací uvedených teoretických

návrhu datového modelu uložení geodat. Jde o návrh geodatabáze používané

systémem Janitor. Práce vychází z

činnosti

autora ve vývojovém týmu systému Janitor.

1.1. Cíle
Cílem práce je:
o

využití formálních

postupů

datového modelování k analýze a návrhu

datové struktury geodatabáze pro uložení geodat ve vektorové
reprezentaci,
o

ověření směru

dosavadního vývoje a vytvoření podnětů pro další vývoj,

o

vytvoření potřebné

o

formulace potenciálu využití objektových databází,

o

shrnutí teoretických východisek pro geografické modelování a pro

funkcionality na

straně

databáze,

datové modelování (s možností využití práce jako studijního materiálu,
kterého je k dané problematice v českém jazyce nedostatek).
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2. Modelování
Modelování je snaha popsat

nějaký

(pozorovaný) systém nebo jev a

přiřazení

jeho chování (vývoj ) a to pomocí

případně předpovídat

jiného fyzického nebo abstraktního systému -

modelu.
Výsledkem modelování je model, který
němž

umožňuje

lidem popsat

např. nějakou část světa,

v

žijí.
věty

Tyto

např.

(Jako

mohou být definicí modelování, která je obecná, ale

není

nicneříkající

kruhová definice, které tvrdí, že modelování je simulace pomocí modelu a model

je výsledek modelování). Existuje
pohledů

přitom

na modelování, viz

řada

jiných definic modelování, protože existuje

např. (Růžičková

2006, Wikipedia 2007). Mnohdy jsou

řada

ovlivněny

konkrétním oborem, v němž se modelování využívá. V závislosti na specifikách oboru se
využívá

při

modelování

směru,

v tom

že abstrahuje od

systémů

Znalost

usnadňuje přežití

například

různých

metod a technologií. Uvedená definice se snaží být obecná

těchto

specifik.

a jejich chování a schopnost

modelů

informační

svět

nutně finančně) ,

přístup

(Weinberg 1975,

Růžičková

2006 ), podle

systém složený z podsystémů. Systém definuje jako dvojici množin: množinu

a množinu jejich interakcí
nebo z hlediska jejich

Mod elování se
obvykle

být velmi nákladné (ne

a často také prediktivní.

S modelováním souvi sí systémový

uspo řádán í

získat i bez modelování -

k získávání a předávání znalostí.

Model má tedy hodnotu

prv ků

může

vývoj lidem

nebo zcela nemožné. Problém je také s předáním získané znalosti bez modelu.

Proto využíváme

kterého je

často

a život. Takovéto znalosti (zkušenosti) lze

metodou "pokus-omyl". To však

nebezpečné

předpovědět pravděpodobný

zpětn ou

( vztahů) .
vnějšího

Systén lze popisovat z hlediska jejich

chování (jako tzv.

vnitřního

černou skříňku).

vazbou na modelovaný systém se nazývá simulace. Sim ulace

zn á zorňují časový průběh. Při

jeho sledování lze využít možnosti transformovat

čas

(zpomal it nebo zrychlit jeho průběh v modelu podle potřeby).
Při

používání modelu je

třeba

si

uvědomit,

že každý model má svá omezení. Nejen proto,

že jde o zjednodušený popi s. Ale také proto, že vztah mezi realitou a modelem není
Mod el
nebo

vytváří člov ěk

n epřímo m ěřit.

pro pozorovanou

Tedy nikoli

přímo

část

reality, kterou je schopen

nějak přímo

přímý.

vnímat

pro realitu , kterou jako celek (zatím?) není schopen

pozo rovat.
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Člověk žije v nějakém prostředí (svět, vesmír, ...), to nějak vnímá a pozoruje (přímo svými
prostřednictvím umělých přístrojů)

smysly nebo

a tak si

vytváří nějaký

obraz reality. Není

schopen vnímat celou realitu, ale jen její část, která se promítá do tohoto obrazu. Díky novým
poznatkům

jde jen o

přístrojům

a

část

se tento obraz stává

přesnější

reality, kterou je schopen vnímat.

(Např.

a obsáhlejší. Což také

svědčí

o tom, že

nerozšířila

objevem atomu se

realita o

atom, ale jen se rozšířila pozorovací schopnost o schopnost vidět další část reality.)
Redukcionizmus, na kterém je postavena dnešní
studiem jeho
přístup,

tedy

částí.

Oproti tomu

předpokládají,

některé

věda, předpokládá,

že celek lze poznat

filosofie a náboženství zastávají tzv. holistický

že (nepoznatelný) celek je víc než souhrn

částí. Ať

už je správný

kterýkoli z předpokladů, je nesporné, že modelování jako nástroj a metoda redukcionizmu má
zásadní přínos pro lidské poznání.
Z definice modelu je
systému je

opět

různé úrovně

vidět,

systém, který

že modelování
může

může

být rekurzivní proces. Modelem

být na vstupu dalšího modelu. Tímto

abstrakce modelu.
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nějakého

způsobem

vznikají

3. Geografické modelování
3. 1. Definice
Geografie je

věda

studující prostorové

rozšíření jevů
míněn

nazývané "krajinná sféra" - krajinnou sférou je

(přesněji

na Zemi

na její

části

zemský povrch a jeho blízké okolí),

jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.

Geografický model je tedy model (viz
rozšíření jevů

3.2.

předchozí

kapitola), který zachycuje prostorové

na Zemi, jejich vzájemnou interakci nebo vývoj v čase.

Stručně

o historickém vývoji

Geografické modelování je dnes
vnímáno jako modelování

silně

počítačové.

výpočetní

spjato s využitím

Rozvoj

počítačových

velkého množství dat a jejich uložení. To je velmi

techniky, a proto je

technologií umožňuje zpracování

užitečné

pro modely pracující s velkým

množstvím dat. A pro modely, které neumíme popsat analyticky, a musíme proto využívat
numerických metod. A takové jsou (nejen geografické) modely
Výpočetní

stroje a

informační

technologie jsou nástrojem, který

práci s geografickými modely a jejich
geografické modelování

často.

principielně

masovější

využívání.

koneckonců

nutné. Jde

umožňuje

Přesto

mnohem širší

však nejsou pro

o disciplínu starší než první

výpočetní stroje.

3.2.1. Historická
Potřeba nějakého

lepší orientaci v

řešení

zobrazení světa kolem nás (zachycení objektů a jevů v krajinné

něm

je v lidské historii

map a geometrických pravidel.

Postupně

poměrně

stará. Tato

potřeba

pro

vedla k vzniku prvních

pak k rozvoji geografie a matematiky.
vytvořil člověk

Ve Francii u Lascaux byly objeveny jeskynní malby, které
před

sféře)

35 000 lety (Wikipedia 2007). Podobných paleolitických

nálezů

cromagnonský

je více. Jeden také

z českého území, z Pavlova na jižní Moravě (Čapek et al. 1992, Kaplan et al. 2007). Na
malbách u Lascaux jsou

kromě

lovených

zvířat

zaznamenány i jejich

migrační

trasy. Jde o

lokalizované záznamy, které nesou geometrickou a atributovou informaci. Lze jej tedy
za jeden z nejstarších doložených jednoduchých geografických
Doklady o rozvoji geografie a geometrie jako

věd

jsou ze

označit

informačních systémů.

starověkých

civilizací, zejména

Řecka. Termín geografie se poprvé objevuje v v 3. stol. pře n. 1. u Eratosthena z Kyrény.
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Pochází z

řeckého 'YEÓC;

[geos] zemský, pozemský a 'Ypáq>EtV [grafein] psát a odpovídá tedy

přesně českému zeměpis

Dlouho
modelů

zůstávaly

hlavními technickými

papír a tužka

k určení ohnisek

3.2.2. Nová
Teprve v 2.

(Wikipedia 2007).

(či

prostředky

stačily např.

spíše pero) . Ale i ty

šíření cholery

pro realizaci geografických metod a
v roce 1854 Dr. Johnu Snowovi

v Londýně.

řešení

polovině

přišly počítačové

20. století

technologie a jejich prudký rozmach.

První mapovací aplikace se objevily v 60. letech. V roce 1964 to byl CGIS - Canadian
Geographic Information System.

Postupně

velkých institucí. Poté i do firem a

začali

rozšířila

se GIS dostaly z akademického

vznikat

komerční produkty. Postupně

i mezi menší zákazníky. Dnes jsou

prostředkem geografického

počítačové

prostředí

do

se technologie

technologie a GIS hlavním

modelování.

3.3. Související obory a pojmy
zmiňovány

Pojmy související se geografickým modelováním a GIS jsou

např.

v publikacích (Burrough 1986, Burrough, McDonnell 1998, Tuček 1998).
Geografické modelování úzce souvisí s geografickým
s geoinformační vědou - geoinformatikou.

Někdy

informačními

systémy - GIS a

se mluví o geoinformatickém modelování.

GIS je systém pro práci (získávání, ukládání, správu a analýzy) s geografickými
(prostorově lokalizovanými)

informacemi. Termín GIS bývá používán ve

1.

konkrétní aplikace, konkrétní informační systém,

2.

technologie a metody (dnes software a hardware),

3.

vědecký

třech

významech:

obor.

Geoobjekt - modelová reprezentace objektu z krajinné sféry.
Pro geoobjekty je podstatné
pojmů

určení

jejich polohy v prostoru. Proto se také

prostorové objekty a prostorové modelování a prostorové

Information Systém - SIS).

Striktně

vzato by tyto pojmy byly

názvosloví používá přeneseně i v širším smyslu

(např.

informační
obecnější,

někdy

používá

systémy (Spatial

ale

běžně

se geo-

planetární geografie).

CAD (Computer Aided Design) - i zde se pracuje s prostorovými daty a jejich grafickou
reprezentací, je však omezena možnost práce s atributovými daty, slouží spíše k technickým
výkresům

a zpravidla nepracuje s lokalizací objektů na zemském povrchu.
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počítačová

CAM (Computer Aided Mapping) generování korektních kartografických

výstupů

a

méně

tvorba map,

soustředí

se více na

na analýzy, dnes jsou CAM nástroje

často součástí GIS.

Kartografie je obor zabývající se tvorbou map.
Mapa je dvourozměrný grafický model
Geovědy

- souhrnné

označení

části

krajinné sféry.

vědních

všech

disciplín, které se

nějakým způsobem

zabývají Zemi. Pracují s geoinformacemi reprezentovanými geodaty.
Pojmy informace, data a

informační

systém viz kapitola 4.1.

Konceptuální rovina geografického modelování
Geografický model reprezentuje

část

krajinné sféry. Prvky modelu, kterými jsou

reprezentovány reálné objekty, se nazývají geoobjekty. Informace o geoobjektech (a tím i o
jimi reprezentovaných reálných objektech) se
vyjádřením geoinformací

této

předpony

jako geoinformace. Formálním

jsou geodata. Termíny s předponou geo se od svých

liší tím, že je pro

povrchu, resp. v prostoru

označují

obecně.

ně nějakým způsobem

To je jedna ze

čtyř

protějšků

bez

významná poloha na zemském

charakteristik, které (v

různé míře)

má

každý geoobjekt (i celý geografický model):
geometrie - poloha, velikost,
topologie - vztahy mezi geoobjekty,
tématika - sledované vlastnosti,
dynamika -

časový

vývoj.

3.4. Pole versus objekty
Existují dva
objektů.

První

vytvoření

způsoby pozorování

přístup

a modelování (geografických) jevů. Pomocí polí a pomocí

znamená sledování hodnot

pole hodnot. Hodnota je funkcí

nějakého

souřadnic.

jevu v celém prostoru, a tedy
přístupu

V druhém

objekty v prostoru a popisují se jejich vlastnosti (Burrough 1998,
Pomocí polí se

dobře

takových hodnot lze
úrovních abstrakce

modelují jevy, jejichž hodnota se

vyjádřit

spojitým povrchem.

znázorňuje

(Burrough 1986, Burough 1998),

Tuček

se sledují jednotlivé

1998).

spojitě mění

v prostoru. Pole

Rozdělení těchto pohledů

diagram na obr. 1. Podrobný rozbor obou
stručněji

se mu
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věnuje (Tuček

na

různých

přístupů

1998, Rapant 2002).

uvádí

Úroveň modelu

REALITA

/~

business

(spojité) vlastnosti definované
v celém prostoru a závislé
na poloze

Qj; fino teJoé oddělené prvky
(objekty. jevy)

1

konceptuální

1

identifikace

Pole

Objekty (a vztahy)

Qi~WQ>/

j

logická

Třídy

T

a jejich instance

~

funkce

(mozaika)

~ \Pra~delná

\
fyzická
Vektorový formát

Rastrový formát

Obrázek 1: Rastrový a vektorový

přístup

3.4.1. Rastrový model
Rastrový model vychází z pohledu na prostorové jevy pomocí polí. Prostor je modelován
mozaikou. Mozaika je

tvořená konečným počtem elementů - buněk,

pro které platí:

1. jejich sjednocením je celý prostor,
2.

průnik vnitřků

(libovolných dvou)

buněk je

prázdný.

Mozaika neboli tesselace se nazývá též rastr nebo grid. Mozaika
pravidelná nebo nepravidelná. K
Alternativou
s íť bodů.

typy

buňkového rastru

rastru se

např.

síti

Povaze modelovaného jevu ale

měřících

může

prostoru

přiřazují (naměřené) výběrové

je rastr bodový (lattice) - místo

Ty mohou odpovídat

rastrů.

buňkám

dělení

sítě buněk je

stanic. Jsou možné

většinou některý

použita

převody

hodnoty.
konečná

mezi

z nich odpovídá lépe.

být

těmito

Stejně

tak

je možné pomocí interpolací provádět převody mezi pravidelnými a nepravidelnými rastry.
Je možné analyzovat vlastnosti jednoho pole, resp. rastru. Ale
rastrů

odpovídajících

různým tématům (rastrové

často

do analýz vstupuje více

vrstvy).

3.4.2. Vektorový model
Vektorový model vychází z pohledu na prostorové jevy pomocí
samostatné entity, které se od

objektů.

(Geo)objeky jsou

sebe odlišují svými geometrickými, topologickými,

tématickými a dynamickými charakteristikami. Geoobjekty nemusí souvisle
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vyplňovat

celý

prostor. Objekty jsou v něm podle jejich povahy reprezentovány body,
případně

objektů,
typů.

křivkami

a plochami,

i prostorovými objekty. Mohou být jednoduché nebo složené z více jednoduchých
multiobjekty. Obvykle se
těchto objektů

Analogií

vyplňovat

nemusí souvisle

nepřipouští,

aby se multiobjekt skládal z

jsou bodové, liniové a plošné

značky

objektů různých

na mapách. Objekty

celý prostor. Podle sledovaných vlastností se objekty sdružují do

tématických vrstev (layers).

3.4.3 Srovnání
Oba

přístupy

mají své výhody a nevýhody. Srovnání se týká

vektory. Nepravidelné mozaiky, jako

triangulační sítě,

hlavně

rastrů

pravidel ých

s

se totiž na fyzické úrovni reprezentují

spíše vektorovými strukturami.
Hlavní výhodou rastrové reprezentace je snadný
strukturou.

Důs ledkem

přístup

k datům daný jejich pravidelnou

toho je však nutnost ukládat velký objem dat. Nevýhodou je také

vznik nepřesností při transformaci

souřadnic.

Vektorová reprezentace lépe vystihuje jednotlivé objekty a je tak bližší
tvorby map
se

(Tuček

tradičnímu

pojetí

1998). Ukládá mnohem menší množství dat a jeho rozlišovací schopnost

přizpůsobuje členitosti

sledovaného jevu. Nevýhodou je

složitější

datová struktura a s tím

související větší náročnost zpracování dat (Burrough 1998).
Dříve

bylo použití obou reprezentací limitováno

paměťovou

kapacitou v

omezení dnes

přestávají

získání dat a na
reprezentací,

rastru a

výpočetním

výkonným hardware -

výkonem v případě vektoru. Tato

hrát roli a volba použité reprezentace závisí

způsobu

případně je

případě

nedostatečně

jejich využití.

dokáže

Většina

hlavně

na

způsobu

software proto dnes pracuje s oběma typy

vzájemně převádět.

3.5. Složení geoinformace
Každá geoinformace má (již z podstaty

věci

prostorovou a tématickou. Pokud má model sledovat i dynamiku,
Prostorou složku lze

rozdělit

Je dobré upozornit na
smyslu,

např.

informace

složky,

přibude ještě

složka

časová.

na geometrickou a topologickou.

dvojznačnost

termínu prostorový. Tento pojem lze použít v širším

prostorová informace = geoinformace. Nebo v užším smyslu, prostorová

= jedna

dvouznačnost

dvě

a tomu odpovídající definice)

složka geoinformace, která

však nevyvolává žádná

se týká prostorových vlastností. Tato

nedorozumění.

Je

vlastně

složka činí geoinformaci (prostorovou informaci) geoinformací.
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logická, protože prostorová

3.5.1. Geometrická informace
Určení polohy,

systém a
s nějakou

rozměrů.

K určení těchto vlastností je třeba definovat nějaký vztažný

nějaký způsob měření.

Z matematického pohledu se využívá metrický prostor

tvaru a

vhodně

zvolenou bází a metrikou.

Kvůli snadnější

práci stále

(prostorové,

časové

objemu dat.

Komplikovanější

důležité

nebo

nebo obou) vede k značnému

pro

vícerozměrné

postačí jejich

Přidání

modely.

nárůstu

Problematičtějšímůže

modely. Pro

řadu

dalších dimenzí

komplikovanosti

je také prezentace takových dat, protože

zařízení je dvourozměrná.

zobrazovacích
přesných dat

převažují dvourozměrné

algoritmů

většina

být už i získání

aplikací třetí rozměr (výška) nebo

výstupních
dostatečně
čas

nejsou

uložení jako atributové informace.

3.5.2. Topologická informace
Topologická informace se týká

vztahů

mezi objekty.

Těmito

vztahy jsou

např.

sousednost

(adjacency), propojení (connectivity) a obsažení (containment). Tyto vztahy nezávisí na
velikosti a

umístění

v prostoru (metrice a

souřadném

systému), neboli jsou invariantní

vůči

topologickým transformacím. K jejich popisu se využívá matematický aparát topologie a
teorie

grafů

(Moravec 2001).

Za vznik topologie a teorie
sedmi

mostů

grafů

jako

oborů

se považuje Eulerovo

řešení

tzv. problému

v Konigsbergu (Euler 1736, Deml 2002, Wikipedia 2007). A to je

vlastně

geoinformatický problém.

3.5.3. Tématická informace
Tématická neboli atributová informace se týká všech sledovaných vlastností (relevantních
podle daného

účelu

modelu).

3.5.4. Časová informace
Časová (temporální) informace se týká dynamiky sledovaného systému. Dynamika se

nesleduje ve všech modelech. Často se vytváří statický geografický model a teprve nad ním se
dělají

simulace

některých jevů

i se

zohledněním

jejich dynamiky.

Čas je chápán jako další dimenze časoprostoru. Z tohoto úhlu pohledu by bylo logické
přidat

časovou

informaci jako další

dimenzi k prostorové informaci. To se však

vektorových geografických modelech málokdy. Je snaha redukovat
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počet

dělá

ve

dimenzí modelu,

protože s počtem dimenzí roste zpracovávané množství dat a složitost používaných
U rastrových
může

modelů

se lze s tímto

být také se získáním

Časová informace

časoprostorovým pojetím

časoprostorové informace

setkat o

s dostatečným

něco častěji.

časovým

algoritmů.

Problémem

rozlišením.

nemá specifika spojená s problémem určení geografické polohy (viz

kapitola 3.6). Proto se uchovává

odděleně

od prostorové. Mnohdy jako další atributová

informace.

3.6.

Určení polohy

3.6.1. Poloha na zemském povrchu - geografická poloha
Zemský povrch je
pravidelnější

značně nepravidelně deformovaný.

Pro

určení

polohy bývá aproximován

a lépe popsatelnou plochou. Definuje se tzv. geoid. Geoid je myšlená nulová

hladinová ekvipotenciální plocha, která v je v každém svém

bodě

kolmá na

směr

tíhového

zrychlení. Termín nulová hladinová plocha znamená, že tato plocha splývá s klidovou
hladinou

světového

vyjádření,

ale

oceánu. Tato plocha je stále

přibližuje

se

rotačnímu

příliš

střední

komplikovaná pro matematické

elipsoidu (vzniklému rotací kolem krátké osy). Takový

elipsoid se nazývá referenční elipsoid. (Čapek et al. 1992, Hanzl 1997, Kaplan et al. 2007)
Existuje
v jiné

několik

části světa,

používaných

proto jsou

NAD83, European Datum,
Např.

Zemi.

referenčních elipsoidů.

označovány jako
Besselův

Každý z nich lépe odpovídá geoidu

lokální elipsoidy.

Např.

Nord American Datum

elipsoid. Globální elipsoidy jsou používány pro celou

WGS používaný pro GPS. V angloamerické

literatuře

se

výběr referenčního

elipsoidu a jeho orientace označuje jako datum.
Rozdíl mezi elipsoidem a geoidem se

zohledňuje

pomocí geodetických

zeměpisných

s ou řadni c .

Pro mnohé geodetické a kartografické úlohy se v zájmu zjednodušení

výpočtů

plocha

těles

lišil co

elipsoidu nahrazuje kulovou plochou. A to tak, aby se objem a povrch obou
nejméně.

Zeměpisné souřadnice určují
zeměpisná šířka,

se liší

směr

A-

zeměpisná

polohu na zemském povrchu pomocí dvou

délka.

Zeměpisná šířka

se odchyluje od kulové

úhlů: <p -

šířky,

protože

normály elipsoidu a kulové plochy.

Zeměpisné s ou řadn i c e

se

doplňují ještě

o

nadmořskou

hladiny.
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výšku - rozdíl výšky od nulové

World Geodetic System (WGS) používá k
určuje referenční

Rovina x,z

gravitačního

systém

pole

ztotožněný

souřadný

počátek

s nultým poledníkem,

z odpovídá ose zemské rotace, y

systém x,y,z.

doplňuje pravotočivě

středu

ve

orientovaný

poloh a výšek na zemském povrchu se zabývá geodézie. Nejstarší metodou je

měření přímo

na povrchu,

měření úhlů

a vzdáleností a trigonometrické

vytvoření přesně zaměřené sítě bodů
bodů

pro výškopis). Poloha dalších
měření

vzdáleností a

úhlů tvořící

družic. Nejnovější technologií

se pak vtahuje k této síti

snímků

určování

používaný americký GPS nebo

síť

(trigonometrická

tzv. polygonový

fotogrammetrie - vyhodnocování

měření

polohy kartézský

souřadnic.

Měřením

bylo

Země,

meridián

učení

pro polohopis,
(např.

pořad). Později

pořízených

terénu

výpočty.

Základem

nivelační síť

pomocí posloupnosti

k těmto metodám

přibyla

z povrchu nebo z letadel

či

polohy je satelitní technologie - dnes známý a široce

připravovaný

evropský Galileo. Poloha je

určována

pomocí

vzdáleností k několika družicím na oběžné dráze .

3.6.2. Poloha v modelu - kartografická projekce
Cílem geodetických prací je zobrazení zemského povrchu ve
Měření

generalizovaný obraz na rovinné ploše.
plochách. Výsledky

měření

se redukují na

se

provádějí

nějakou referenční

což je matematicky definovaná plocha, která se co nejvíce
referenční

elipsoid). Za zobrazovací plochu se potom

formě

na

plánku nebo mapy různých

plochu (též

přimyká

určují

hladinových

výpočetní

ke geoidu

plocha) ,

(např. nějaký

jiné plochy - jednodušší a

zpravidla rozvinutelné do roviny.
Převod
Dělíme

z

referenční

plochy do zobrazovací se nazývá kartografické zobrazení (projekce).

je podle:

1. zobrazovací plochy (válcové, kuželové, azimutální),
2. vzájemné polohy ploch (normální, transverzální, všeobecné),
3. vlastností zkreslení (konformní - zachovává úhly, ekvivalentní - plošné obsahy,
ekvidistantní - délky,
4.

způs ob u

kompenzační

promítání (gnómonická -

- vše zkresleno, ale co
střed

ve

středu

nejméně),

elipsoidu, stereografická -

střed

na povrchu v protipólu bodu dotyku, ortografická - zobrazovací paprsky kolmé na
z. plochu).
Kartografická zobrazení používaná v České republice (Čapek et al. 1992, Hanzl 1997, Šíma
2001 ) jsou zobrazení

vytvořena

tak, aby

lokálně způsobovala
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co nejmenší zkreslení. Oblast

použitelnosti

těchto

zobrazení je dána

začleněním

území do státních

útvarů

v

době

jejich

vytvoření.

3.6.2.1. Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
Byl

vytvořen

po rozpadu Rakouskouherské monarchie. Jako

Besselův.

elipsoid

Do roviny je zobrazován

Křovákovým

referenční

elipsoid je použit

zobrazením. To zobrazuje elipsoid

nejprve na kulovou plochu a tu kuželovým zobrazením do roviny (tzv. dvojité konformní
zobrazení). Elipsoid se zobrazí na kouli o
rovnoběžce

délky na

49,459957°).

Křivka

<p

=

poloměru

49,5° (zobrazené

63S0,7036km, tak že

rovnoběžkou

dotyku kužele a koule prochází

podélně

kužele leží 131 km nad povrchem koule v oblasti Tallinu.

zůstávají

s na kulovou

zachovány

šířkou

U

=

zobrazovaným územím, vrchol

Poloměr

koule se

ještě

zmenšuje

v poměru 1,001, aby se zmenšilo maximální délkové zkreslení. V rovině se používá
kartézských souřadnic. Území je rozděleno na hierarchickou čtvercovou sítí. Nejhrubší dělení
je na základní
Triangulační

triangulační

list se dále

dělí

listy, které zobrazují území 50x50km v měřítku 1:100 000.
na 5x5

triangulačních listů

(10xl0km, 1:20 000). Ty se

mapové listy základní mapy 1:5000. Ty lze dále hierarchicky

dělit

na mapy

dělí

na

větších měřítek.

3.6.2.2. Systém 1942 (S-42)
Systém 1942 (S-42) byl použit na vojenských mapách a byl napojen na
států

systémy ostatních

souřadnicové

Varšavské smlouvy. Z tohoto základu však vycházejí i civilní díla. S-

42 využívá Krasovského elipsoid jako model geoidu a Gaussovo-Kruegerovo zobrazení.
Gaussovo-Kruegerovo zobrazení je vymezené po částech. Částmi jsou poledníkové pásy.
V každém z nich se jedná o transverzální cylindrické konformní zobrazení. Pásy mají
6°. Každý pás má
rovnoběžná
Příklady

svůj souřadný

s poledníkem ve

systém. Obraz rovníku v

středu

splývá s osou y. Osa x je

pásu a je posunuta o 500km na západ.

dalších zobrazení

UTM (Universal Transverse Mercator) - konformní po
zobrazení. Používá
SO° se

rovině

doplňuje

Hayfordův

elipsoid. Pro

znázornění

částech

cylindrické transverzální

oblastí s větší

zeměpisnou šířkou

než

zobrazením UPS (Universal Polar Stereographic), což je stereografické

polární zobrazení.

3.6.3.

šířku

Převody

Převod vyjádření

polohy z jednoho systému do druhého lze
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rozdělit

na

několik částí:

1.

Převod původní

zobrazovací roviny na odpovídající elipsoid. Tento

určen parametry

kartografické projekce.

Převod

2.

elipsoidu na elipsoid odpovídající cílovému systému.

převod

Obecně

je

jde o

sedmiprvkovou transformaci (tzv. Helmertova transformace) - zobrazení je
určeno

určují

7 parametry, které

posunutí (3 parametry),

natočení

(2 parametry)

a změnu délky os elipsoidu (2 parametry).
3.

Zobrazení elipsoidu do roviny podle

parametrů

cílového kartografického

zobrazení.
Podrobněji
Převody

jednotlivá zobrazení rozebírá např. (Hanzl 1992).

mezi

souřadnými

systémy v rovině popisuje (Moravec 2001).

Logická rovina geografického modelování
Na konceptuální úrovni je geografický model nahlížen více ze strany modelovaného
systému. Vytváří se abstrakce tohoto systému.
větší důraz

Na logické úrovni modelu je kladen

na realizaci výsledného systému - modelu.

3.7. Rastrový model
Příkladem

přľkladem

rastrových dat

je letecký nebo

viditelného spektra.

může

být grid hodnot

satelitnľ

Obecněji může

nadmořských

výšek nebo srážek. Jiným

snímek. Obrazová data jsou rastry s hodnotami barev
být obraz brán jako synonymum pro jakýkoli rastr.

(Odhlédne-li se od vektorové grafiky, kde je pro obraz použľvána vektorová reprezentace.)

3.7.1. Geometríe rastro ého modelu
Podle tvaru a velikosti
1.

buněk

pravidelné -

lze rastrové mozaiky

buňky majľ

2.

na:

stejný tvar

a) se stejným rozlišením b) s proměnlivým

rozdělit

buňky majľ

rozlišenľm

-

stejnou velikost,

buňky majľ různou

nepravidelné - různý tvar a velikost buněk.
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velikost,

3.7.1.1. Pravidelné mozaiky

Tvar
Aby byla mozaika co nejjednodušší,

měly

by být co nejjednodušší její
rastrů

V následujících odstavcích jsou srovnány vlastnosti
úhelníků

(z pětiúhelníků požadovanou mozaiku

Nejčastěji

se používají rastry s pravidelnou
souřadném

v kartézském

systému snadno

kompatibilní s hardwarovými

vytvořit

prostředky (např.

a šesti-

nelze.)

čtvercovou

tvoří,

čtyř-

pravidelných troj-,

buňky.

mozaikou. Taková mozaika se

snadno se reprezentuje

výstupními

zařízeními

naticemi, Je

jako monitory a

tiskárny). Další výhodou je možnost snadného zmenšení datového objemu použitím
proměnlivého

rozlišení a uložením do hierarchické struktury quadtree. Nevýhodou je nestejná

vzdálenost ke

středům

okolních buněk (v diagonálním

Tuto nevýhodu nemá použití pravidelných

směru

je větší).

šestiúhelníků,

což

přináší

zjednodušení

některých analytických funkcí. Ztrácí však ostatní výhody čtvercové mozaiky. Šestiúhelník

nelze

rozdělit

na menší šestiúhelníky stejného tvaru a orientace.
buňku

Nejjednodušším možným tvarem pro
čtvercové

nemá výhodné vlastnosti

je trojúhelník. Ale trojúhelníková mozaika

mozaiky. Trojúhelníky v mozaice navíc nemohou mít

stejnou orientaci, což komplikuje funkce porovnávající

buňky.

Ani trojúhelník nelze

rozdělit

na menší trojúhelníky stejného tvaru a orientace.

Velikost
Velikost
signálů
třeba

buňky určuje

a zpracování

provést

poměr.

strojový

obrazů

rozdělení

Volba malé
čas při

rozlišovací schopnost rastru. Podle
platí, že k zachycení

prostoru na

buňky

buňky

detailů

velikosti I=U2.

výběrového

teorému z teorie

o charakteristickém
Poměr

vede k lepšímu rozlišení, ale také

rozměru

L je

I a L se je tzv. N yquistův

větším nárokům

na

paměť

a

analýzách.

Vzdálenost
Zpravidla se vzdálenost dvou
středů těchto buněk.

Pro

definující vzdálenost

buněk

definuje jako

řešení některých

např.

na

základě

běžně

užívaná euklidovská vzdálenost

úloh se na rastru definují a používají jiné metriky,

minimálního

buňkami.
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počtu

hran, které protne cesta mezi

3.7.1.2. Nepravidelné triangulace
Tři

body

určující

trojúhelník leží vždy v jedné rovině (kterou

lineární aproximaci

povrchů

plně určují).

To se využívá při

nepravidelnou trojúhelníkovou sítí TIN (trianguled iregular

network).
bodů

Pro vstupní množinu

je možno

stejně

dobré. Jednou z podmínek pro

kruhu

určeném

triangulační

vhodné triangulace je Delaunayova podmínka: V

bod. Na tvorbu TIN mohou být kladena další
největší

vytvořit například

2.

najít k

3.

vytvořit

uvnitř

z těchto

např.

nejbližší body a z nich vybrat libovolný

co nejmenší hledací kružnici, která prochází

alespoň

níž leží

kritéria,

tímto postupem (Raper 1993):

vybrat libovolný bod
němu

optimalizační

podobnost s rovnostranným trojúhelníkem.

1.

4.

výběr

mnoho triangulací. Ne všechny jsou však

kružnicí opsanou libovolnému trojúhelníku z triangulace neleží žádný další

minimalizace obvodu, co
TIN lze

vytvořit

bodů

těmito dvěma

body a

největší

vnitřní

dva další body
vybereme za

třetí

vrchol ten, u kterého bude

úhel vzniklého trojúhelníka
5.

hledání

třetího

bodu (podle 3. a 4.) opakujeme pro

nově

vzniklé hrany

trojúhelníku a zbývající body
Jiný jednoduše popsatelný postup (Kreveld et al. 1997):
1.

vytvořit

bodů

posloupnost všech možných dvojic

setříděnou

podle jejich

vzdálenosti
2.

dokud není

vytvořit

vytvořena

mezi nimi hranu, pokud tato neprotíná

K Delaunayově triangulaci lze

postupně

úplná triangulace, tak

vytvořit

duální

nějakou

brát tyto dvojice a

jinou hranu

rozdělení

prostoru, které se nazývá

Thie ssenovy polygony nebo Voronoiovy diagramy nebo Dirichletova tesselace. Ta je složena
z polygonů, jejichž vrcholy jsou
obsahuje

právě

jeden

středy

opsaných kružnic

triangulační bod. Thiessenův

tohoto bodu. Protože je
kteréhokoli jiného bodu

tvořen

trojúhelníků,

polygon lze interpretovat jako zónu vlivu

body, které jsou od

něj

vzdáleny

méně

triangulační sítě.

Souvisejícím algoritmům se

věnuje podrobně
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a každý polygon

(Kreveld et al. 1997).

nebo

stejně

jak od

3.7.2. Topologie rastrového modelu
Topologie rastrového modelu je dána definicí mozaiky. U
rozlišují

přímo

a

diagonálně

sousedící

buňky,

u jiných

některých (např. čtvercová)

(např.

se

pravidelná šestiúhelníková)

existují pouze přímo sousedící.

3.7.3. Tématika rastrového modelu
tvoří

Rastr

buňka

tématickou vrstvu, v níž každá

nese hodnotu vztahující se k danému

tématu. Vrstvu lze reprezentovat maticí. S vrstvami lze pracovat

např.

pomocí mapové
určením buněk

algebry (viz kapitola 3.9.2.7.). I v rastrové reprezentaci lze definovat objekty
mozaiky, které je tvoří.

3.7.4. Uložení rastrového modelu
při

Rastrová data lze

způsobem

Jednoduchým
definovaným
algoritmů

hodnot

způsobem

na tuto

zaznamenává

ukládání různě strukturovat a také
komprese je

a jejich uložení bez

řadu čísel, např.

počet

řadu

matice hodnot rastru na

indexů. Případně

využití dalších

hodnot

komprimačních

opakování hodnoty v řadě za sebou. K převodu matice hodnot na

(obecně převod

sloupcích to

komprimovat.

jednoduchý, ale efektivní run-length encoding, který

mezi ID a 20) se využívá tzv. prostor vyplnujících

filling curves). Pomocí nich se definuje
či

převedení

různě

může např.

pořadí průchodu

matice. Vedle

Peanovo, Hilbertovo nebo Mortonovo

pořadí

křivek

průchodu

po

řadu

(space
řádcích

(Kreveld et al. 1997,

Wikipedia 2007).
Za

způsob

velikost
čtyři

komprese lze považovat i

buňky

převod

rastru se stejnou velikostí

a jeho uložení do quadtree. Quadtree se

menší. V jedné

hladině

stromu jsou vždy

čtverce

tvoří

rekurzivním

buňky

na nestejnou

dělením čtverců

na

stejné velikosti. Prostorou obdobou je

octtree.
K uložení TIN a nepravidelných mozaik se využívá spíše

přístupů

vektorových.

3.7.5. Digitální model terénu
Digitální model terénu je
o

samovysvětlující

můžeme

počítačová reprezentace

pojem. Reliéf je

považovat za spojité.

Proto se povrch

rozděluje

reliéfu zemského povrchu. Jde v podstatě

vyjádřený nadmořskou

Vyjádření

výškou, jejíž

této funkce analyticky nebývá

změny

globálně

na mozaiku menších ploch. Využívá se pravidelný

nebo polyedrický model.
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v prostoru
možné.

buňkový

rastr

buňkový (případně

Pravidelný

bodový) rastr. Tento

způsob

má všechny výhody a

nevýhody, jak byly popsány výše. Pokud vstupní data neodpovídají pravidelnému rastru,
dopočítávají

se hodnoty v rastrových elementech interpolací. Hlavní nevýhodou pravidelného

rastru je, že se

nepřizpůsobuje

přizpůsobují

Polyedrické modely se
Buňka

je

lineárně.

nejčastěji

Tyto

svým rozlišením

členitosti

povrchu.

rozlišením, tedy velikostí

trojúhelníková a plocha povrchu se v rámci

modely

ukládají

efektivněji,

data

buňky,

buňky

znázorněny

trojúhelníků,

hranami

ležící. K uložení

proto by vstupní soubor

triangulační sítě může

Reliéf

může

význačnými

se toto

a sousednosti

vyjádřen

být

vyjádření převádí

způsobů

linie by

měly

obsahovat body na nich

tří seznamů:

je uložení TIN pomocí

trojúhelníků.

také liniemi ve vektorové reprezentaci.

terénními liniemi

význačné

struktuře,

být využita struktura podobná uložení vektorové

reprezentace s topologií. Jedním z možných
trojúhelníků, vrcholů

měl

členitosti.

aproximuje obvykle

v komplikovanější

ale

Nejobvyklejšími jsou nepravidelné triangulace TIN. Terénní zlomy a
být

místní

(hřebeny,

údolnice apod.). Pro

Např.

vrstevnicemi nebo

potřeby znázornění

nebo analýz

do gridu (rastru) nebo TINu.

3.8. Vektorový model
3.8. 1. Geometrie vektorového modelu
Geoobjekty jsou podle jejich charakteru reprezentovány body,
objekty. Resp. jejich (po

částech)

bodů

a polygon je

souvislá. Polygonem je totiž
útvaru) s (po

reprezentuje ji polygon, který má

určen

určen hraničními

míněna

částech) lineárně

a plošnými

lineárními aproximacemi: body, liniemi (resp.

neboli lomenými liniemi) a polygony. Bod je
posloupností

křivkami

svými

souřadnicemi,

řetězci

linie je

linií

určena

liniemi. Hranice polygonu nemusí být

každá reprezentace plochy

(přesněji konečného

plošného

aproximovanou hranicí. Pokud plocha obsahuje dutiny,
kromě

jedné

vnější hranice ještě

tolik

vnitřních

hranic, kolik

má plocha dutin.
Lineární aproximace
v této reprezentaci

objektů

určité

lze ukládat pomocí bodů určených souřadnicemi. Bod má tedy

výsadní postavení.

Může

mít

několik různých

rolí:

1.

Point - samostatný bod reprezentující bezrozměrný objekt.

2.

Node - krajní (hraniční) bod jednorozměrného objektu (linie, hrana).

3.

Vertex -

Vícerozměrné objekty

vnitřní

se

lomový bod jednorozměrného objektu.

určují jejich

hranicí složenou z
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objektů

dimenze o jedna nižší.

V

některých

GIS se lze setkat i s jinými než lineárními prvky, jako je
křivka.

nebo dokonce obecná parametricky zadaná
formátu a v

podstatě

říci,

kruhový oblouk

součástí nějakého běžného

se to v GIS nevyužívá. Tuto vlastnost však vyžívají formáty CAD a

existuje tendence ke sbližování CAD a GIS
Lze

Zatím to není

např.

formátů.

že základním elementem pro zaznamenání geometrie je bod

A základním elementem pro topologii je hrana (edge)

určený souřadnicemi.

určená dvěma uzly

(node).

3.8.2. Topol ogi e vektorového modelu
Podle

způsobu

uložení topologických informací lze rozlišit tyto typy uložení vektorových

dat (Burrough 1998):

3.8.2. 1. Špagetová struktura
Špagetová struktura topologii explicitně neukládá, ukládá pouze geometrii. Topologické
vztahy se musí odvozovat z geometrické informace o objektech, ve které jsou
obsaženy. To komplikuje
dopočítávat.

zaznamenán
že

společné

provádění

prostorových analýz, pro které je

Typickou realizací takové struktury je
určením

výčet objektů,

své polohy a tvaru pomocí posloupnosti

hranice dvou

útvarů

se ukládají dvakrát. Tento

v

třeba

němž

souřadnic bodů.

způsob

implicitně

vztahy

každý je

To znamená,

uložení tedy obsahuje

redundance.
Tato struktura je nejjednodušší. Jsou na ní však
základě

komplikovanější analýzy

vykonávané na

prostorových vztahů a také vyhledávání konkrétních objektů, protože nejsou nijak

uspořádané.

Typickým

příkladem

který je stále velmi

špagetového typu uložení dat je souborový formát shapefile (.shp),

rozšířený. Právě

pro svou jednoduchost je podporován v mnoha

systémech.

3.8.2.2. Topologická struktura
Topologická struktura ukládá seznam
na

počáteční

Tímto

bodů

a seznam hran

(liniľ).

Hrana je

určena

odkazem

a koncový bod a informací, který polygon je na levé a který na pravé

způsobem,

straně.

lze zapsat topologickou informaci o bodech, liniích i polygonech. Podle

toho bývá tato nejjednodušší topologická struktura nazývána NAA (Node, Are, Area). Tato
struktura neobsahuje redundantní uložení hraničních prvků.
Pro

vyj ádření

objektů.

geometrické informace je

třeba

zaznamenat informaci o poloze a tvaru

To znamená v seznamu bodů (nodů) ukládat jejich souřadnice. A u linií ukládat
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jejich konkrétní
souřadnice

průběh

v prostoru (tvar). Tedy

bodů

lomových

-

vertexů.

např.

(Geometrie

pro lineární aproximaci zaznamenat
polygonů

je dána geometrií jejich

hraničních linií.)

umožňuje

Zatímco špagetová struktura

určitých

topologická struktura si vynucuje dodržení
počáteční

hrana má
společný

uložit prakticky jakékoli seskupení
topologických

vztahů

a koncový uzel (mohou být totožné), uzel náleží

bod hran musí být uzel, každá hrana má

plochu, každá plocha je pravou nebo levou plochou
vztahům

Tato omezení odpovídají

právě

nejméně jedné

neboli pravidel:

alespoň

jednu pravou a

tvarů,

právě

jedné

hraně,

jednu levou

hrany.

mezi reálnými geografickými objekty a pomáhají

vyvarovat se uložení chybných dat do modelu.
V yj ádření

topologie pomocí hran a

Eulerova formule pro
f je
čás tí

počet

konečné

ploch (face), n je

uzlů

odpovídá grafu. Pro

počty uzlů,

hran a ploch platí

rovinné grafy: f + n - e = c + 1
počet uzlů

(node), e je

počet

hran (edge) a c je

počet

spojitých

grafu.

Základní topologická struktura NAA,
struktura winged ed ge

(okřídlené

může

být

rozšířena

uložením dalších informací.

hrany) ukládá pro každou hranu informaci

Např.

předcházející

a

následující hraně vzhledem k pravému a vzhledem k levému polygonu (Baumgard 2003). Tím
usnadňuje

prohledávání.

3.8.2.3. Hierarchická struktura
Hierarchická struktura ukládá
v hierarchické
linie jsou

struktuře

odděleně

informace o bodech, liniích a plochách

vztahům

odpovídající jejich

(plocha je

určena hraničními

tvořeny body).

Výhodou této struktury je vedle uložení topologické informace také
vyhledávání

objektů.

potřeba zajištění její

Je možné je prohledávat podle typu. Nevýhodou je

těchto seznamů

složitější struktura

a

tvořeny třemi

seznamy - seznam

bodů,

linií a

polygonů.

Prvky

jsou provázány hierarchickými vztahy. Hierarchickou strukturu využívá

standard OpenGIS (OGC 2007).

Jako hierarchickou lze

označit

(Ottmann 2006). Ta ukládá body,
jejich

efektivnější

integrity (viz kapitola 4.4.3.)

Hierarchické struktury jsou

například

liniemi,

počátek,

jako seznam

také strukturu OCEL (Oouble Connected Edge List)
půlhrany

konec, incidentní polygon,

půlhran,

které

tvoří

(halfedge) a polygony. Pro

předchozí

půlhrany

a následující hrana. Polygon se ukládá

jeho hranici. Tato struktura je ovšem
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se ukládá

opět

redundantní,

dvěmi půlhranami.

protože jednu hranu reprezentuje
explicitní

vyjádření

sousednosti

Uvedena je zde proto, že

někdy

polygonů.

důvodu

Také zde ze stejného

příliš

Proto použití této struktury není

bývá omylem popisována

stejně jako

chybí

vhodné.

struktura winged edge.

3.8.3. Tématika vektorového modelu
3.8.3.1. Objektový přístup
Tématické neboli atributové informace o sledovaných vlastnostech objektu lze uložit
u tohoto objektu

stejně jako

prostorovou informaci. Tomuto

přístupu se říká

objektový.

přímo
Dobře

se implementuje pomocí objektového programování a v objektových databázích, protože
odpovídá

objektově

nezávislost

orientovanému

geoobjektů a

přístupu

přístup ke složitějšímu

3.8.3.2. Vrstvový

relační databázi

a hierarchie

objektů.

(nebo souborový systém), vede

zpracovávání geodat podle jejich tématických

vlastnostľ.

přístup

Protože práce s daty na
(tématických) vrstev

do

tříd, dědičnost

možnost jejich sdružování do

V systémech použfvajících pro uložení dat
tento

k modelování. Tomu odpovídají i jeho výhody:

základě

jejich tématické informace je

(layer) podle

společných

častá,

sdružuj í se geoobjekty
atributů

sledovaných

Atributové informace se pak ukládají pohromadě pro celou vrstvu,

odděleně od

topologické informace o geoobjektu . Často v takzvané atributové tabulce.

(vlastnostľ).

geometrické a

Každý záznam

v atributové tabulce obsahuje odkaz na odpovídající geometrický záznam. Tomuto
říká

vrstvový. Velmi

dobře

se implementuje v

prostředí relačních

databází.

přístupu se
Důvodem

k vytváření vrstev je také potřeba určit topologické vztahy mezi tématicky shodnými
geoobjekty.
(N ěkteré

systémy dovoluj í

vytvořit

vrstvu pouze z

objektů

jednoho geometrického typu -

bodovou, liniovou nebo polygonovou. Jiné umožňují ve vrstvě sdružit objekty různých typů.)

Často se analýzou a porovn án ím několika vrstev vytvoří nová tématická vrstva s novými
informacemi.

3.9. Životní cyklus geografického modelu
Potřeba

volba

- specifi kace

prostředků

požadavků

a

případů

a návrh implementace -

užití -

vytvo ření

vytvoření konceptuálnľho

systému (modelu) - zfsk ání dat, jejich

úprava a vlo žen í do modelu - užív ání modelu (získávánf informací na
analýz nebo simulací a prezentace těchto informacľ) - údržba modelu.
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modelu -

základě

uložených dat,

informační

Modely nebo i celé geografické
převládajícího účelu (Tuček

systémy mohou být

rozděleny např.

podle

1998):

o

dotazy a poskytování obsažených informací,

o

analýzy a simulace,

nebo podle doby trvání:
vytvořené

o

jednorázové -

o

dlouhodobé - využívané

pro namodelování jedné konkrétní situace,
opakovaně.

3.9.1. Získávání dat
Data pro model mohou být získávána:
o

z primárních

zdrojů

-

měřením přímým

nebo

nepřímým (přes nějaký

korelovaný

jev),
o

ze sekundárních

zdrojů

-

např.

z existujících map nebo jiných

informačních

zdrojů.

Pokud jsou data analogová, je potřeba je pro použití v počítačových modelech digitalizovat.
Nejjednodušší možností je naskenovat data do rastrové podoby.

Někdy

je však

třeba

data i

vektorizovat.
Nejběžnějšími příklady

průzkum Země

získávání dat z primárních

zdrojů jsou

geodetická

(DPZ, remote sensing). DPZ získává data bezkontaktním

měření

a dálkový

způsobem

z dálky

(pomocí letadel nebo družic) snímkováním v různých spektrálních pásmech. Snímkováním ve
viditelném spektru vznikají tzv. ortofoto snímky. Snímkování ve více pásmech

současně

nazýváme multispektrální.
Snímkování
z

může

přirozených zdrojů,

být

pasivní,

pokud

snímá

nebo aktivní, pokud snímací

odraz

elektromagnetického

přístroj vysľlá nějaké záření

záření

a snímá jeho

odraz.
Snímky se

pořizují

v centrální projekci a převádějí se do projekce ortogonální.

3.9.2. Manipulace s geodaty, analýzy a transformace
Manipulace daty mohou být

prováděny

v rámci úpravy dat pro uložení v modelu nebo

v rámci analýz a práce s modelem. Algoritmy používanými
(Kreveld et al.. 1997).

Obecně

algoritmy pro

2003) a (Sunday 2006).
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výpočetní

těchto

operacích se zabývá

geometrii uvádí

například

(Shene

3.9.2.1.

Převody

Převody mezi

dat mezi vektorovou a rastrovou reprezentací
součástí předpřípravy

dat, ale

objekty (body, linie, polygony)

stejně

vektorovou a rastrovou reprezentací mohou být

i analýz a přípravy výstupů.
Při

převodu

rastru do vektoru se

klasifikovaným množinám
A objektu jsou
Převod

bodů

přiřazují

rastru. Vynechají se

přiřazeny atributy

nadbytečné

odpovídající hodnotám rastru.

vektoru do rastru je triviální v případě

bodů. Buňce

bodu, který v ní leží. Pokud v jedné buňce leží více
přiřazení

hodnoty

podobná. Navíc

(průměr, součet,

může

Pro

být linie ve výsledném rastru

převod polygonů

níž zasahuje více

polygonů:

bodů,

přiřazuje

rastru se

je

třeba určit

hodnota

vhodný

způsob

apod.) dle charakteru sledovaného jevu. U linií je situace

pro tíná nebo jen propojením sousedních
případě).

lomové body (generalizace).

znázorněna různě, např.

bodů (čímž

několik způsobů

existuje

dostaneme
jak

linii než v prvním

přiřadit hodnotu buňce

(středu buňky),

podle centroidu

tenčí

všemi body které

rastru, do

podle dominantního polygonu

(zabírá největší část buňky), podle nejdůležitějšího polygonu (z hlediska zachování významu),
dopočítaná hodnota

(ze všech zasahujících

polygonů).

3.9.2.2. Digitální modely terénu
Jiným

případem převodů

reprezentací.
nadbytečné

příliš

Převod

body, k

jsou

převody

digitálních

z TIN do gridu je triviální.

čemuž

Při

modelů

obráceném

terénu mezi TIN a grid
převodu

je

třeba

odstranit

lze použít filtrovou metodu (vynechává body, jejichž hodnota se

neliší od hodnoty interpolace

(postupné hierarchické stromové

spočítané

ze sousedních

dělení trojúhelníků

bodů),

hierarchickou metodu

na menší pomocí nejvíce vychýleného

bodu ), heuristickou metodu (testováním odchylek triangulací s vynechaným bodem se
možnost vynechání bodu ) nebo metodu identifikace kostry reliéfu (hledá vrcholy,

ověřuje

hřebeny,

deprese a údoln ice pomo cí hodnotící matice 3x3 pro sousedy každého bodu).
Na modelech terénu se d ěl ají také analýzy viditelnosti,

skl onů ,

stanovení vrstevnic apod.

3.9.2.3. Generalizace
Generalizace neboli zjednodušení
výstupu

(kartografi cká

(objektů)

generalizace)

nebo

generalizace). (Kreveld et al. 1997) uvádí
zobecnění

reality

v návaznosti

při tvorbě

na to

někdy

modelu se provádí za
zmenšení

ještě

datového

i tématické informace.
značné

přesnosti

Generalizační

míry závislé na člověku, který je
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objemu

(modelová

generalizaci modelovou, která se týká

modelu. Cenou za to je snížení

("papírové") kartografii byly do

účelem přehlednějšího

geometrické a

postupy v klasické
prováděl.

Pro využi tí

počítačových

technologií se postupy algoritmizují a co nejvíce automatizují. Nejsnáze se

automatizuje geometrická generalizace. Kombinované postupy, kde se bere v úvahu i
plně

tématická informace, se

automatizují obtížněji.

Jde o širokou problematiku, která zde bude
Podrobněji

se

generalizačními

Generalizace

průběhu

algoritmy pro
způsobit

určení,

ve vektorové

linií. Tím se

spočívá

liniemi. Zjednodušení

příklady generalizačních metod.

řeší

ve vynechání

reprezentaci

lomových

změny.

Kritériem pro
něm

k sousednímu bodu. Nebo úhel, který v
metody,

např.

Sunday 2006), která jako

vypuštění

svírají

bodu

přilehlé

na

určeny hraničními

i polygony, protože jsou
některých

soustředí

se

bodů.

různé

Existují

které body vynechat. Jednoduché vynechání každého n-tého bodu

dost velké nežádoucí

sofistikovanější

jen

algoritmy zabývá např. (Kreveld et al. 1997).

geometrické informace

zjednodušení definice

nastíněna

může

může

být vzdálenost

úseky linie. Existují i

Douglasova-Peuckerova metoda popsaná v (Kreveld et al.1997,

optimalizační kriterium

používá vzdálenost

vertexů

od

různých tětiv

křivky.
změnu

Generalizace geometrické informace v rastrové reprezentaci znamená
buňky

velikosti

rastru. Na tu je však navázána hodnota atributu, proto dochází zároveň i ke generalizaci

tématické informace

(Tuček

3.9.2.4. Převod mezi
Převod

mezi

1998).

souřadnými systémy

souřadnými

systémy

může

být obecným afinním zobrazením, ale

často

jde o

konformní lineární zobrazení (Helmertova transformace). Koeficienty transformace se počítají
z referenčních

bodů.

metodou nejmenších
souřadnic

Pokud je
čtverců.

určen větší počet referenčních bodů,

Ve vektorové reprezentaci se jednoduše

převzorkování

neboli resampling. Je

hodnoty

buňky

3.9.2.5.

dopočítat nějakou

Rozdělení

buňky

interpolací (např. bilineární).

na suboblasti

Pokud se ukládají geografická data o velkém území,
podoblasti. U rastrových dat se používá
n ěkdy

nekryjí

třeba přiřadit

v novém systému atributové hodnoty. Lze vzít hodnotu nejbližší sousední

nebo hodnotu

pak

přepočítají

pomocí této transformace. V rastrové reprezentaci se transformované

s původními - provádí se proto tzv.
bu ňk á m

optimalizují se koeficienty

i nepravidelné podle

hranic ích podoblastí se

při dělení

téměř výhradně

nějakých

a

může

být

pravidelné

reálných oblastí

je

rozdělit

rozdělení,

(např. krajů,

opětovném slučování mění
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užitečné

na menší

u vektorových

povodí apod.) Na

topologická

(např. rozdělení

polygonu) a v souvislosti s tím i atributová informace.
ztotožnění

Při

spojování podoblastí se provádí tzv.

hran (edge matching).

3.9.2.6. Prostorové dotazy
informační

Pro geografické

systémy jsou typické

standardně

prostorové a smíšené. Databázové systémy

různých objektů

objekty. Pro porovnávání

kromě

na

tématických

dotazů

také dotazy

podporují tématické dotazy na totožné

základě

jejich lokalizace je

důležitá

volba

vhodného datového modelu.
výběry, průniky,

Základní prostorovými operacemi jsou
spojování,

výřezy, zjišťování

tvorba obalových zón (buffer),

sousednosti a obsažení. Podmínka pro

výběr

dat

může

být

tématická, prostorová nebo smíšená.
Dotazem do více tématických vrstev se
objekty s kombinacemi

vytváří

atributů. Při překrytí

topologické

překrytí,

které dává nové

rastrových vrstev se k vyhodnocení používá

mapová algebra.

3.9.2.7. Mapová algebra
Operace mapové algebry (Tomlin 1990)
vrstev. Provádějí se na shodných

děleních

umožňují

kombinovat informace z jedné nebo více

prostoru. Mapová algebra je jazyk pro popis analýz

prostorového modelování s rastrovými daty. Mapová algebra poskytuje operátory logické,
komparativní, aritmetické, kombinatorické, bitové posuny a přiřazení.
Operace lze použít:
1.

globálně

2.

lokálně

- na buňce,

3.

zonálně

- na

množině buněk určené

4.

fokálně

- na

určitém

- na všech

buňkách

vrstvy,

okolí každé

jinou vrstvou,

buňky.

3.9.2.8. Analýzy sítí
Síť

je liniová vrstva, která

nějaké veličiny přes

tvoří

orientovaný ohodnocený graf. Ten

liniové objekty.

oblastí do oblastí cílových.

Síťové

analýzy sledují

šíření
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možnosti toku

veličiny

ze zdrojových

této

Přľkladem je např. určení optimálnľ trasy

(Deml 2002).

vyjadřuje

Dijkstrovým algoritmem

3.9.2.9. Další analýzy
např.

Vzdálenostní analýzy (využívají
nákladové

vzdálenosti

z určitého

buffer zóny nebo

bodu),

frikční

povrchy

vyjadřující

prostorová statistika (prostorová korelace,

interpolace, kriging, regrese), analýzy a transformace obrazu, statistické analýzy, analýzy
trendů

atd.

3.10. Trendy ve využívání geografických modelů
vývoj využití geografických
jako u

počítačů

a geografických

informačních systémů

pak se

rozšíří

do firem a nakonec se stanou
vývojem a mnoha

si pak lidé mnohdy ani

běžně

užívání.

a prostorových

Nejmarkantnější je

informačních

pak do institucí menších,

širokém

rozšíření

technologie do

běžného

a

rozšiřují

do

v poslední době rozmach používání navigačních systémů

a vyhledávacích služeb. Tyto služby jsou

modelů

života

kde všude je využívají.

internet. Trendem je sdílení informací,
Užívání geografických

několika

používanými i jednotlivci. Mezitím obvykle projdou

změnami. Při

neuvědomují,

Postupně

do velkých institucí.

I technologie spojené geografickými modely a GIS se dostaly do fáze, kdy se
běžného

je podobný

a mnoha jiných nových technologií. Nejprve jsou záležitostí

vědeckých pracovišť,

převratným

modelů

síťové

nástrojů

často

dostupné

přes

technologie a vývoj služeb.

nad nimi již není výsadou

dostupné komukoli. Dokonce se již dostává až na

úroveň

odborníků,

zábavy

ale stává se

např. podobě

tzv.

geocachingu (Wikipedia 2007) .
Stále však
potřebuje

zůstává

oblast tvorby

modelů ,

služeb a

hlavně

vývoje technologií, která

odborníky s hlub šími znalostmi o podstatě problémů geografického modelování.
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4. Datové modelování
4. 1. Databáze a další souvisejícípojmy
Databáze je
kolekce

určitým

systematickým

způsobem uspořádaná,

uložená a sdílená koherentní

(příbuzných) dat.

Šířeji chápeme jako součást databáze i softwarové prostředky umožňující práci s těmito

daty. Takovýto systém se nazývá též systém řízené báze dat (SŘBD), což je česká obdoba
termínu database management system (dále jen DBMS).
zajišťuje

DBMS

všem aplikacím a

uživatelům

jednotný interface pro práci s daty

v databázi, resp. ve více databázích. Stará se o fyzické uložení, správu, sdílení, integritu dat.
Slouží také k nastavení a
přístup

správě přístupových

Umožňuje

práv.

k datům .

DBMS se chová jako server, který poskytuje služby
kteří

pracují s daty. Proto se

někdy

Základní

čtení

případy

užití DBMS jsou:

zapsaných dat, mazání dat,

dat,

výpočty

-

uživatelům

a aplikacím,

označován software

vytvoření

pro DBMS.

struktury pro zaznamenávání dat, zápis dat,

změna či doplnění

struktury dat, vyhledávání,

třídění

a

s daty, export a import dat.

Data jsou záznamy
např.

klientům

místo termínu DBMS používá termín databázový server.

Jindy bývá pojmem databázový server nebo databáze

změna

paralelní víceuživatelský

údajů

nesoucí informaci.

Můžeme

se setkat s

řadou

podobných definic,

data jsou:
1.

vyjádření skutečností

zpracovat
2.

číselné

formálním

způsobem

tak, aby je bylo možno

přenášet

nebo

(např. počítačem).

nebo jiné symbolicky

vyjádřené

(reprezentované) údaje a hodnoty

nějakých

entit nebo událostí.
3. jakékoli fyzicky

(materiálně)

zaznamenané znalosti

zkušenosti nebo výsledky pozorování
světa

(vědomosti),

procesů, projevů, činností

a

poznatky,

prvků

reálného

(reality).

Informace je výsledek vyhodnocování smyslových

vjemů,

zpracování nebo organizace dat.

Informaci lze chápat jako význam dat. Data jsou nositeli informace.
Jednotkou (nebo jednou z možných jednotek) informace je jeden bit. Jednotka bit souvisí s
binárním uložením informací, které je historicky
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poměrně

nové. Dnes však binární (nebo též

digitální) ukládání informací převažuje. Jinak uložené informace by musely být
způsobem. Zůstává
přesné.

případě

V

ale problém, jak

může

být takové

měření prováděno

textových informací bychom mohli jako

narazíme na problém

různých vyjádření téže

grafických informací,

např.

Přesnější

map.

informace.

měřítko

použít

měřeny

a jak

počet

jiným

může

být

písmen. Ale

Ještě komplikovanější bude

situace u

by asi bylo mluvit o jednotce množství dat,

datovém objemu. Tedy spíš o potenciálním množství zaznamenané informace. To souvisí s
potenciálním množstvím

stavů

systému, který informaci zaznamenává. Jako vlastnost

související se stavy systému, jejich
veličinou

s další

změnami a pravděpodobnostmi

a tou je entropie. Toto spojení je motivováno také snahou definovat

informace bez vztahu k jejich

příjemci.

výsledkem vyhodnocení smyslových

vjemů

Naopak z pohledu psychologie je informace
v mozku živého tvora na

zkušeností. V této práci budou o informace
uložením (ve

bývá informace spojována

formě

základě

zmiňovány převážně

jeho poznatků a

v souvislosti s jejich

dat) a jejich automatizovaným zpracováním.

Informační systém

je systém (soubor pravidel a technických

prostředků) umožňující sběr,

uchovávání, zpracování a poskytování informací. V informační systému lze rozlišit
základních

součástí:

pět

lidé, postupy (metodiky, pravidla), software, hardware a data.

Alternativní definice uvedených

pojmů

lze nalézt v (Dobešová 2004, Koch 2004, Ryan,

Smith 1995).

4.2. vývoj a důvody
Nejprve krátce k historii práce s hromadnými daty v

počítačových

braly aplikace data z vstupního souboru a výsledky své
souboru. Vstupní soubory
provádět

měly

aktualizaci jednoho

poté

často

činnosti

již jen archivní hodnotu.

vstupně-výstupního

aplikacích.

Zpočátku

ukládaly do výstupního
Později

aplikace

začaly

souboru. Data v tomto souboru se již

nazývají persistentní data. Tedy trvalá data, která neztrácejí vypovídací hodnotu, protože jsou
aktualizována. Každá aplikace však

měla

tyto soubory vlastní. To znamená úzké provázání

dat s aplikací a redundanci dat a tím i snadný vznik nekonzistencí. Práce se soubory má i další
nevýhody:
o

sekvenční přístup

- s ním souvisí

např.

problémy vyhledávání (nutnost

celého souboru) nebo zápisem jinam než na konec souboru,
o

pomalá práce s velkými soubory,

o

možnost zamykání pouze na úrovni celého souboru,

o

možnost omezení uživatelských práv pouze na úrovni celého souboru,
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průchodu

komplikované

o

řešení

Tyto nedostatky souborových
k řešení

problémů třeba

databázových

systémů

oddělení

řešit

se snaží

databázové systémy.

Někdy

není

databázový systém, ale jeho použití je jednodušší. Zásadní výhodou

dat (ve více aplikacích). To

a

systémů

oproti starším

vývoj databázových

přístupu.

sdílení a paralelního

přístupům

umožňuje

systémů

je sdílení dat a tedy reuse (znovuvyužitelnost)

minimalizaci redundancí a nekonzistence dat.

poskytujících takovéto služby vedl k

oddělení

definice dat od dat samotných. Definice dat byla rozložena do

dat od aplikací

několika

úrovní -

rozlišuje se fyzická, konceptuální a uživatelská úroveň. Často rozdělujeme ještě úroveň
logickou a konceptuální. (Implementace jednotlivých úrovní bývá

oddělena

rozhraním.)

4.3. Datové a databázové modely
Datové modelování je proces tvorby definice dat,
různých

určení

struktury a souvislostí dat na

úrovních abstrakce.

Panuje ovšem

u rči tá

neustálenost nebo

víceznačnost pojmů.

To, co zde je

označováno jako

datový model (tedy výsledek datového modelování), bývá nazýváno též databázové schéma.
Termín datový model pak bývá používán ve stejném smyslu jako databázový model (tedy
souhrn

prostředků,

pomocí nichž formulujeme definici dat).
říci,

termíny týkající se databází (a asi lze
značně nedůsledně

že

informačních

Někdy

bývají (nejen) tyto
vůbec)

technologií

používány

a jejich přesný význam vyplývá ze souvislostí.

4.3. 1. Datové modelování
Datový model vystihuje ty vlastnosti a strukturu
jsou relevantní vzhledem k stanoveným

účelům

těch

dat o modelovaném systému, které

využití databáze. Ale ani

těmito účely

není

datový model jednoznačně určen a 2 analytici mohou vytvořit odlišné modely. Čím přesněji
stanovíme

uživatelské

jednoznačnější.

sobě.

požadavky

(účely),

tím

bude

Ale obvykle se v požadavcích objeví

nějaké

struktura

možného

dva rysy, které jdou trochu proti

A záleží na analytikovi, který jak zohlední. Navíc i z teorie vyplývá, že

problémů

modelu

řešení některých

má více ekvivalentních řešení.

Vzdálenost mezi realitou (modelovaným systémem) a implementací jejího modelu
v databázi (aplikaci,
vzdálenosti - proces

informačním

vytvoření

doménou datového modelování.

systému)

může

být

poměrně

vhodného odpovídajícího obrazu
Obzvláště

u složitých
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systémů

velká.

části

Překonání

této

reality v databázi je

je dobré tento proces

rozdělit

na několik etap odpovídajících různým úrovním abstrakce datového modelu (Pokorný,
Halaška 1993, Introduction to Data Modeling 2006).

4.3.1.1. Konceptuální model
Nejblíže pohledu a
(můžeme

vyjadřování

stakeholdera, zadavatele nebo uživatele je konceptuální

se setkat i s překladem myšlenková)

konceptuální schéma). Pro

vyjádření

úroveň

a konceptuální datový model (neboli

konceptuálního modelu se používá

různých prostředků.

Často to bývá entitně-relační model (ER model, Entity Relationship Model) nebo Object Role

Model (ORM) (Hay 2006). Tvorba konceptuálního modelu bývá nazývána též datová analýza
(data-driven analysis).
ER model poprvé publikoval (Chen 1977).
modelu

několik

Kromě

alternativních (Hay 2006). Vedle

jeho notace existuje pro zápis ER

používanějších

diagramů

grafických

i

lineární textová notace (Dobešová 2004).

4.3.1.2. Logický model
Logický model je konstruován na

základě

odpovídajícím zvolenému typu technologie
bez ohledu na její konkrétní implementaci

konceptuálního. Formuluje problém v jazyce

(např. relační

(např.

nebo

objektově

orientovaná), ale

konkrétním DBMS) (learndatamodeling.com

2007).
Při vytváření

logického datového modelu se také

patterns) . Ty jsou obdobou návrhových
v programování aplikací. Oba typy
problémů

vzorů

relačního

vzorů

(data model

(design patterns), které se používají

slouží k řešení opakujících se typizovaných

relačního

spadá

např.

transformace ER modelu

datového modelu (RDM) a normalizace (Pokorný 1998). Normalizace je

podrobněji rozebrána
Převod

využívat

(Merunka 2006).

Pod logické datové modelování z pohledu
do

vzorů

může

v kapitolách 4.4.4. a 4.4.5.

ER modelu na RD model lze provést podle následujících pravidel:
1.

entitní typy se

převedou

jde o slabý entitní typ, je

na relace, jejich identifikátor na primární

třeba přidat

mezi atributy identifikátory jeho

klíč;

pokud

vlastníků jako

cizí klíče
2.

složené atributy se rozkládají na jednoduché

samostatná relace)
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(případně

se pro

ně vytvoří

pro vícehodnotové atributy je třeba samostatná relace s vhodně generovaným

3.

klíčem obsahujícím klíč

odpovídajícího entitního typu

vztahy 1:1 s nepovinným členstvím na obou stranách se realizuje samostatnou

4.

relací; jejím klíčem se volí identifikátor jednoho ze zúčastněných entitních typů
5.

vztahy 1:1 s nepovinným

členstvím

na jedné

straně

- atributy nezávislého

entitního typu se přidají do relace odpovídající entitnímu typu a povinným
6.

vztahy 1:1 s povinným

jedna relace
některé

7.

(někdy

se i

členstvím

přesto

členstvím

na obou stranách - pro oba entitní typy

volí relace samostatné, protože to

může

stačí

usnadnit

manipulace s databází)

vztah I:N s povinným

členstvím

determinantu se realizuje

přidáním klíče

závislé relace do relace determinantu
8.

vztah I:N s nepovinným

členstvím

determinantu se

převede stejně

jako 7., ale

cizí klíč smí být null
9.

vztah M:N se reprezentuje samostatnou relací

10.

vícečetný

(n-ární) vztah se reprezentuje samostatnou relací

11. ISA vztahy lze
a)

vytvořením

převádět třemi způsoby:

relací jen pro podtypy - ztratí se

disjunktní (i vzhledem k operacím na nich) podtypy,
podtypů

total a exclusive; toto

řešení

vědomí příbuznosti,
dobře

vhodné pro

reprezentuje jen rozložení

je vhodné pokud budou v databázi

převažovat

operace nad podtypy
b)

vytvořením

relace jen pro nadtyp - nevýhodou jsou null hodnoty pro nevyužité

atributy, ale výhodou jednoduché schéma; reprezentuje všechny druhy rozložení; toto
řešení

je vhodné, pokud budou v databázi

převažovat

operace nad nadtypem

(společně

s podtypy)
c)

vytvořením

relací pro nadtyp i podtypy - složité schéma; reprezentuje všechny druhy

rozložení; vhodné, pokud

Je

třeba

většina

operací je nad jedním podtypem nebo nadtypem.

definovat pojem determinant. Je-li vztah, který má na jedné

(1,1) nebo (0,1) a na druhé (l,n) nebo (O,n). Pak entitní typ na
nazývá determinant.
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straně

straně

kardinalitu

vztahu (1,1 nebo 0,1) se

4.3.1 .3. Fyzický model
Fyzický model je již zaměřen na konkrétní implementaci v prostředí určitého DBMS.
Určuje fyzickou strukturu dat a to včetně na databázové platformě závislých detailů (určení

datových typů apod.) Fyzická struktura by měla co nejvíce odpovídat struktuře logické. Může
však obsahovat

některé optimalizace.

4.3.2. Databázové modely
Databázový model (neboli teorie) definuje povolené datové typy, operace nad nimi a možná
integritní omezení. Definuje jejich význam (sémantiku).

Umožňuje určit

správnost návrhu

data bázové struktury. (Koch 2004, Dobešová 2004)

4.3.2.1. Lineární model
Prvky tohoto model u jsou soubory
určitého

o

příslušných

entitního typu. Entity jsou popsány

jednotnou strukturu. Struktura
objektů

vět

věty

objektech. (Jde

větami,

vlastně

o soubory entit

které mají pro každý entitní typ

je lineární - je to posloupnost položek.) Pro každý typ

mají věty pevnou strukturu a jsou v jednom souboru. Mezi typy

vztahy. A mezi jednotlivými objekty -

větami

objektů

existuje jediný vztah a to vztah

nejsou žádné
předchůdce

následovník.

4.3.2.2. Hierarchický model
Hierarchický databázový model zavádí vztah parent-child, tedy
potomek má jediného

rodiče.

Existuje jediný

rodič,

rodič-potomek.

Každý

který není potomkem. Tím vzniká

hierarchie, kterou lze znázornit stromovou strukturou. Vazby jsou realizovány pointery neboli
ukazateli, které jsou
cestou od

kořene

vytvářeny

databázovým systémem. Každý záznam je jednoznačně určen

k tomuto záznamu.

K popisu hierarchických struktur lze využít pojmy z teorie
uzel - záznam,
hrana - vztah

rodič-potomek,

incidenční uzly

cesta od

kořene

hrany k uzlu -

rodič

a potomek,

přístupová

cesta k záznamu,

strom - hierarchická struktura,
množina

stromů

(les) - hierarchická databáze.
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grafů:

Ke každému záznamu se lze dostat jen přes jeho rodiče (a k tomu zas přes jeho rodiče a tak
dále až ke kořenu), žádnou jinou cestou to nelze. Máme-li tedy např. vztah kraj-obec,
nemůžeme číst přímo údaje o všech obcích, ale jen o všech obcích pro jednotlivé kraje.

Hierarchický model je přehledný a rychlý při vyhledávání pomocí pointerů. Naopak
pomalý je při změně databázových souborů, při vkládání nebo mazání záznamů. Další
nevýhodou je redundance dat.
Struktura dat nemusí být vůbec stromová. Zpravidla ji sice dokážeme hierarchickou
stromovou strukturou
může

vyjádřit

také, ale nevyhneme se redundanci dat. U

některých vztahů

být problém určit, který prvek má být rodič a který potomek - obě varianty mají určitý

smysl, ale ani jedna není úplně výstižná.
Hierarchický model vyšel ze struktury, která byla využívána v jazyce Cobol.

4.3.2.3.

Síťový

Síťový

model

rodičích

model

umožňuje

vazby pomocí

ukazatelů libovolně

mezi

větami. Nehovoříme

již o

a potomcích, ale jen o segmentech. Tento model má podobné nevýhody jako

hierarchický, ale

umožňuje

lépe vystihnout strukturu

některých

dat a tím zmenšit redundanci

dat a zrychlit přístup k nim.
Hierarchický a

síťový

byly implementovány

model bývaly používány na starých mainframe

počítačích.

Na PC

minimálně.

4.3.2.4.

Relační

Relační

databázový model poprvé teoreticky popsal Edgar F. Codd roku 1970 v

model
článku

A

relational model of data for large shared data banks. Tehdejší hardware však ještě nebyl pro
takový model dost výkonný, a proto na první implementaci tohoto modelu bylo
počkat.

Dnes je to

nejrozšířenější

databázový model.

Základním stavebním kamenem tohoto modelu je jediná
lze

představit

která se

jako tabulku s řádky a sloupci.

věnuje

tomuto modelu

třeba ještě

Přesnější

třída objektů

a to relace. Relaci si

definici si uvedeme v kapitole 4.4.1.,

podrobně.

4.3.2.5. Objektový model
Relační

optimální.

databáze jsou silným nástrojem, avšak na

řešení některých problémů

Někteří

zastaralé a neodpovídají dnešním,

dokonce tvrdí, že jsou

vývojově

zpravidla objektovým technologiím. Proto je snaha o
s objektovými vlastnostmi. Vznikající produkty lze
39

rozdělit

vytvoření

do dvou

databázových

proudů

nejsou

systémů

(Batko 2000):

o

objektově-relační

o

objektové databázové systémy.

Objektově-relační (někdy

databázové systémy,

nazývané též postrelační) databázové systémy (ORDBMS)

vycházejí z relačních a snaží se je obohatit o objektové vlastnosti jako
zapouzdření.

polymorfismus a

Tyto systémy jsou

využívanější,

protože navazují na

databázové systémy, které mají dnes stále dominantní postavení.
vznikají jako nadstavby nad jejich
je výhodou pro

vývojáře

čistě relačními předchůdci.

i uživatele

těchto systémů.

Dotazovací jazyky objektově-relačníchdatabází jsou

dědičnost,

Objektově-relační

systémy

relační

systémy

Návaznost na

zároveň značně

Je však

relační

vystavěny na základě

omezující.

standardu SQL3.

Čistě objektové databázové systémy (ODBMS) nevycházejí z relačních databází, ale spíše
přímo

z objektových vývojových

přístupu.

vidět

Vzhledem ke

vztahům

nástrojů

(programovacích

jazyků)

a

čistého

objektového

mezi objekty (viz kapitola 4.5.2.) lze v objektovém modelu

vlastnosti modelu hierarchického a síťového. Objektové databáze používají k dotazování

nějaký

4.4.

objektový programovací jazyk.
Relační databázový

Relační

model

databázový model neboli teorie

relačních

databází vychází z matematické teorie

množin a algebry. Tento model definuje jedinou datovou strukturu - relaci. Relace je
abstrakcí pro tabulku, kolekci

záznamů.

Každý záznam nebo

řádek

entice hodnot a každá hodnota je vybrána z nějaké množiny
domény. Text kapitolo

relačním databázovém

tabulky je

přípustných

uspořádaná

hodnot neboli

modelu vychází z publikací (Dobešová 2004,

Gilfillan 2003,_lntroduction to Data Modeling 2005, Koch 2004, Pokorný, Halaška 1993 ).

4.4.1. Relace
Z pohledu algebry je relace podmnožina kartézského
Nechť

součinu

množin.

Di, i=l ..n, nE N jsou libovolné neprázdné množiny.

Pak kartézský

součin

definujeme jako množinu

K=D)xD2x ... x D, ={<d],d 2, ... ,d n>,d j E Di},
N-ární relace R je libovolná podmnožina kartézského

Definice relace jako datové struktury

součinu

relačního

z matematické definice relace vychází.
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K.

modelu Je

komplikovanější,

ale

Z pohledu databázového modelu je uspořádaná entice < dl , d 2 , ..• , d, > chápána jako
množina uspořádaných dvojic {< AI , dl>, < A 2 , d 2> ,... , < A, , d,»}. Tato množina není
nutně uspořádaná, protože uspořádání nahrazují selektory Ai.

Tyto selektory nazýváme

atributová jména. Množina uspořádaných dvojic je vlastně funkce, která přiřazuje atributu
(určenému

atributovým jménem) Ai hodnotu mi z domény Di.

Pokud jako selektory Ai vezmeme přirozená čísla i (Ai = i) dostaneme se zpět
k

uspořádaným

enticím a algebraické definici.
potřebujeme

V databázovém modelu navíc
struktury tabulky) a instanci

třídy

třídy

rozlišit relaci jako deklaraci

(definici

(tabulku jako strukturu s daty). Proto definujeme:

Schéma n-ární relace je konečná množina

atributů

S= {( AI , DI), ( A 2 ,D 2 )

, ... , (

A, , D n) } ,

kde Ai jsou atributová jména a Di atributové domény. Často se používá zkrácený zápis bez
explicitního

vyjádření domén

S = {AI, A2 , ..• , A, }.

N-ární relace nad schématem je R={t; t={< AI, dl>, < A2 , d 2> ,... , < A, , d,»}, di

E

Di

,i= 1,..,n}. Termínu relace nad schématem je ekvivalentní termínu instance relace.
Číslo n, počet atributů relace nazýváme stupeň relace nebo řád relace. Kardinalitou relace

rozumíme mohutnost množiny R. Řád relace je dán v datovém modelu a je konstantní, kdežto
kardinalita relace se v databázi

mění.

Z výše uvedených definic vyplývá, že
- jedná se o množiny.

Při

řádky

ani sloupce tabulek nemají definované

jejich fyzickém uložení

pochopitelně nějaké pořadí

neměli počítat.

potřeba

logické úrovni bychom s ním

jmen a unikátnosti instancí relace,

Z toho plyne

neboť případné

duplicitní

pořadí

existuje, ale na

unikátnosti atributových

řádky či

sloupce by nebylo

možné rozlišit.
V

literatuře, např.

(Dobešová 2004), se lze setkat i s definicí relace, která v

jak schéma relace, tak relaci nad schématem:
Definuje relaci R jako trojici <A,D,R>, kde
A je množina atributových jmen,
D je funkce

přiřazující atributům

R je podmnožina kartézského

domény D(Ai) = Di ,

součinu

DI x D 2 X

••. X

Dn

•

O odpovídá schématu relace a R odpovídá relaci nad schématem.
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sobě

obsahuje

Schémata relací tvoří schéma relační databáze (neboli datový model) M={ SI, S2,
Instance databáze neboli relační databáze nad schématem je množina {R I, R 2,
Rj je relace nad schématem

.Sj},

.Rj}, kde

Sj.

4.4.2. K líče a závislosti
Definujme funkční závislost X->Y. X,Y jsou podmnožiny A, kde A={ A], A 2, . . . , A n } je
schéma relace. Pokud pro každou relaci R nad A platí pro každé t], t2 z R:
(t] [X] = t2 [X] => t][Y] = t2 [YJ) , pak Y funkčně závisí na X, označení X->Y.
Obecněji může

bý t závislost chápána jako každá formule predikátové logiky prvního řádu o

mož ných hodno tách relací nad schématem. Obec něj š í pojetí závislosti je vlastně vztah, proto
má smysl termín vícehodnotová závislost - je to vlastně vztah l:n nebo m:n. Vztahy jsou
důležité pro vytvoření odpovídající

datové struktury.

Funkční závislosti u možňuj í určit klíče relačního
Označme

F množinu

explicitně

schématu.

uvedených závislostí ve schématu R.

Kromě explicitně

uvedených závislostí F platí v modelu závislosti z nich logicky vyplívající - množina
všech

těchto

závislostí se nazývá

P+

uzávěr F.

Řľkáme že závislost G je redundantní v F, jestliže lze odvodit ze závislostí F-G. Neboli G

náleží (F-G)+. Pro snazší práci při normalizaci datového modelu je výhodné, aby F byla
minimální, tj. neobsahovala redundantní závislosti. Je také dobré, aby závislosti v F byly co
nejjednodušší, tedy aby obsahovaly co
Závislosti je nutné odvozovat

nejméně atributů.

přímo

z vlastností modelovaného systému. Nelze je

odvozovat z instance relace, protože musí platit pro všechny možné instance nad daným
schématem.
Nadklíč schématu
Klíčem

není

schématu A je minimální

nadklíčem. Klíč

Jeden
Klíč

klíč

Aje každá X podmnožina A, taková že X->A.

klíč

bývá

nadklíč

A, tedy

nazýváme též kandidátním

určen jako

nadklíč jehož

klíčem

každá vlastní podmnožina

nebo potenciálním

klíčem.

identifikátor prvků relací (entic) - tzv. primární klíč.

se nazývá jednoduchý, pokud je

tvořen

složený. Práce se složenými primárními

jedním jednoduchým atributem. Jinak jde o
klíči

komplikovanější,

je

proto se

často

v datovém modelu nahrazují umělým jednoduchým klíčem.
Klíč

je

přirozený,

systému. Tedy mají

pokud je složen z

nějaký

význam.

atributů,

Umělý klíč
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je

které
přidán

vyjadřují

vlastnosti modelovaného

navíc, neodpovídá žádné vlastnosti

modelovaného systému. Často se jako umělý klíč používají uměle generované posloupnosti
čísel.

Výhodou takových klíčů je, že práce s celými čísly bývá na implementační úrovni

rychlá. Další výhodou umělých klíčů se ukazuje právě jejich nezávislost na modelovaném
systému z hlediska významu. Využití
změnách modelovaného

budoucím

alespoň

v jednom kandidátním

procesu normalizace datového modelu
umět

nalézt všechny

robustnější vůči

klíči,

nazýváme

klíčový

neklíčové atributy.

atribut. Ostatní atributy jsou

tedy

datový model

systému.

Každý atribut, který je obsažen

Při

umělých klíčů dělá

klíče

potřebujeme

znát

klíčové

schématu relace. K tomu lze využít

atributy.

Potřebujeme

Luchesiho-Osbornův

algoritmus:
1.

najít jeden kandidátní

redundantních
2.

atributů z

klíč

a

označit

jej K

(např.

postupným

odstraňováním

R podle F)

pro každou závislost X->Y z F, pro kterou je Y

průnik

K neprázdný,

vytvořit

množinu K2 = KX-Y
nadklíčem R

3.

K2 je

4.

pokud není nadmnožinou

nějakého

již nalezeného

klíče,

její redukcí na

minimum vznikne další kandidátní klíč
5.

algoritmus

končí,

pokud již podle žádné závislosti z F nevznikne krokem 2

žádný další klíč
K nalezení prvního kandidátního

klíče

a

ověření

jeho minimálnosti lze využít algoritmus

příslušnosti. Algoritmus příslušnosti slouží k ověření, zda závislost X-> Y je prvkem

generování celého

F, bez

P+:

1.

Za X+ se vezme množina X.

2.

Opakovaně

se prochází jednotlivé závislosti V->W z F a pokud V je

podmnožinou X+, přidá se W do X+. Tento krok provádíme dokud se x' zvětšuje.
3.

Pokud Y je prvkem výsledného X+, je X-> Y prvkem F.

Výslednou množinu X+ nazýváme uzávěrem X vzhledem k F.
Ověření

minimálnosti klíče K znamená pro všechny atributy A z K otestovat, zda K-A->A

(nebo K-A->R, ale to je zbytečně složitější) je prvkem F. A k tomu lze využít algoritmus
příslušnosti.

Nalézt první kandidátní klíč můžeme různě. Např. z množiny R postupně zkoušet odebírat
atributy a (algoritmem příslušnosti) testovat, zda (R-B) + = R, kde B je množina atributů
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odebraných z R. Nebo brát postupně podmnožiny R a testovat zda jejich uzávěr vzhledem k F
je celá R.
Pro jednoduchá schémata relací lze nalézt všechny klíče algoritmem příslušnosti. U
složitějších je snazší po nalezení prvního klíče hledat všechny další Luchesiho-Osbornovým

algoritmem.

4.4.3. Integrita a integritní omezení
Integritu databáze definujeme jako stav, kdy databáze odpovídá modelovanému systému
(realitě).

objektům

Entity a jejich atributy odpovídají modelovaným

a jejich vlastnostem,

databáze obsahuj e správná (korektní) data. K zajištění integrity modelu slouží integritní
omezení. Jsou to logická omezení na typy a hodnoty
data báze co

nej přesněji

atributů,

entit a vazeb taková, aby

odpovídala reali tě .

4.4.3. 1. Entitní integrita
Entitní integritou se rozumí nutnost definovat primární klíč (a

případně

i alternativní klíče).

4.4.3.2. Atributová integrita
Atributová nebo též doménová integrita znamená vymezení

určení

mohou atributy nabývat. Základním vymezením domény je
můžeme přesněji

použít

číselník

viz dále).

omezit rozsah hodnot nebo použít

výčtový

hodnot, kterých

datového typu.

Případně

datový typ . Další možností je

hodnot uložený jako samostatnou tabulku (to souvisí i s referenční integritou -

Ještě sofistikovanější

na vstupu . A to bud' na
n ějakou

přípustných

straně

událostí v databázi -

kontroly atributové integrity

můžeme provádět

aplikace nebo v databázi pomocí

např.

triggerů

pomocí funkcí

(funkcí

spouštěných

insertem dat do tabulky).

4.4.3.3. Referenční integrita
Referenční

integrita se týká

vztahů

mezi entitami.

(tabulkami) a mezi jejich instancemi (záznamy)

Zajišťuje

při

zachování

vztahů

práci s daty v databázi

mezi entitami
(při

vkládání,

editaci a mazání dat).
V

relačních

databázích se všechny tyty

fyzicky realizují pomocí cizích
s tran ě

klíčů.

vztahů

Entita na

fyzicky reprezentují vztahy 1:n, které se

straně

1 se

n se nazýv á detail entita. Detail entita obsahuje cizí

master entity.
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označuje

klíč,

jako master. Entita na

který je primárním

klíčem

Referenční integrita zabraňuje vzniku osiřelých záznamů v detail entitě. Osiřelý záznam je

záznam v detail tabulce, ke kterému neexistuje odpovídající záznam v master tabulce. Takový
záznam může vzniknout jedním z následujících postupů:
1. přímo přidáním takového záznamu do detail tabulky,
2. odstraněním odpovídajícího záznamu z master tabulky,
3. změnou primárního klíče záznamu v master tabulce.
Událost 1. v databázi s referenční integritou nelze provést, pokus o vložení takového
záznamu

skončí chybou.

Chování databáze v případech 2. a 3. určíme nastavením referenční integrity pro
odstraňování (delete),

resp. změnu (update) souvisejících polí. Pro obojí existují dvě možnosti

nastavení:
o

restrict - nepovolí odstranění, resp.

o

cascade - odstraní, resp.
v

Místo

důležitým

účastnící se

vztahu

a detail se

můžeme

integritním omezením je povinnost

může

mít v tomto vztahu

členství

členství

povinné

Přechodová

Přechodová

dodatečné

čili

ve vztahu. Každá entita

obligatorní nebo nepovinné

straně

detail entity a to pomocí

relační

funkcionality

model nepodporuje. Je možné

(triggerů).

integrita

integrita znamená vymezení možných

stanovení, mezi kterými hodnotami
dobře

změní

klíče.

vymezení kardinality vztahu mezi entitami

jej realizovat naprogramováním

4.4.3.4.

odstraní, resp.

setkat s parent a child.

fakultati vní. Fyzická realizace tohoto omezení je jen na

Přesněj ší

současně

master záznam, ale

nastavení vlastnosti notnull pro hodnotu cizího

jen

master,

i všechny související detail záznamy.

označení master

Dalším

čili

kaskádě

změní

změnu

může přecházet

přechodů

mezi

určitými

hodnota atributu . Možné

stavy. Tedy
přechody

znázornit stavovým diagramem. Taková integritní omezení lze ovšem realizovat

dodatečnou funkcionalitou

v

podobě triggerů

nebo na

straně

lze

opět

klientské aplikace.

4.4.4. Normální formy
Normální formy j sou nástrojem pro úpravu struktury dat tak, aby zajišťovala integritu a
konzistenci uložených dat a minimalizovala jejich redundanci. Každá normální forma je
vlastně určitý s tu peň

kvality datové struktury hlediska konzistence, integrity a redundance,
45

který je zaručen dodržením určitých pravidel. Těmito pravidly jsou jednotlivé normální formy
definovány.

4.4.4.1. Lnormální forma
Relace je v 1. normální

formě,

jestliže všechny její atributy jsou definovány na skalárních

doménách. Atributy tedy musí být jednoduché, nesmí být složené nebo vícehodnotové.
Určení,

kdy je atribut již atomický, dále nerozložitelný, není zcela

konkrétním modelovaném systému a problémové
neboli co nás o tomto systému zajímá).

Např.

a závisí na

(co je pro daný model relevantní,

URL adresa

třeba ji

jednoduchým atributem, ale v jiném modelu je
řádu,

doméně

jednoznačné

může

být pro mnoho

modelů

rozložit na port, protokol, doménu O.

atd.

4.4.4.2. 2.normální forma
Relace je v 2. normální formě, pokud

splňuje

tyto podmínky:

1. je v 1.NF
2. všechny atributy jsou závislé na celém primárním klíči.
Bod 2.

můžeme

potenciálního

napsat též tak, že žádný atribut není závislý na vlastní

klíče.

Definice není

příliš

intuitivní. Proto zkusím

tohoto pravidla. Pokud je
hodnota opakovat

stejně

nějaký

klíče původní

srozumitelněji

atribut závislý jen na

jako se opakuje ta

odstranit ' vytknutím ' takových
podmnožina

podmnožině

atributů

část klíče.

popsat, co

části klíče,

klíč

bude se v tabulce jeho

klíčem

bude ona vlastní

nové relace bude nyní cizím

v původní relaci.

4.4.4.3. 3.normální forma
Relace je v 3. normální formě, pokud splňuje tyto podmínky:
1. je v I.NF

2. žádný neklíčový atribut nesmí být tranzitivně závislý na žádném klíči.
Bod 2.

můžeme

napsat též:

2'. všechny neklíčové atributy jsou vzájemně nezávislé.
Ekvi valentně můžeme definovat 3. normální formu takto:
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dodržení

Dochází tedy k redundanci, kterou lze

do samostatné relace. Jejím

relace. Primární

způsobí

klíčem

Relace R je v 3.NF, pokud pro každou funkční závislost X -> a, kde X je podmnožina A a a
je atribut z A bez X, platí, že a je klíčový atribut nebo X je nadklíč R.
Pokud existuje závislost mezi neklíčovými atributy (sloupci), znamená to opakování hodnot
těchto atributů (v těchto sloupcích). Tomu lze zabránit vytvořením nové relace z těchto
atributů. V původní relaci nahradíme tyto atributy cizím klíčem, který bude odkazovat do

nové relace.
Platí že pokud je relace v 3. normální formě, je i v 2. normální formě.

4.4.4.4. BC normální forma
Relace je v B oyceově-C oddově normální formě, pokud splňuje tyto podmínky:
1.

je v 1.NF

2.

žádný atribut (ani klíčový aru neklíčový) nesmí být tranzitivně závislý na

žádném
Resp ektive

klíči.

ekvivalentně:

Relace R je v BC .NF, pokud pro každou

funkční závislost

X -> a, kde X je podmnožina A a

a je atribut z A bez X, platí, že X je nadklíč R.
(Tedy mezi atributy relace nesmí existovat jiná závislost než závislost na primárním
BC

můžeme od

3. NF odlišit pouze, pokud v relaci existuje více kandidátních

Platí, že relace je v 3. normální

formě,

pokud je v BC normální

formě.

klíči.)

klíčů.

Obrácená implikace

však neplatí.
Proto platí také to, že relace je v 2. normální formě, pokud je v BC normální formě.

4.4.4.5. 4.normální forma
Relace je ve 4. normální formě, pokud splňuje tyto podmínky:
1. je v BC NF,

2. neobsahuje dva a více nezávislé vícehodnotové vztahy (m:n).
Vícehodnotové vztahy A - B,

C - D jsou nezávislé, jestliže všechny hodnoty B se

kombinují se všemi hodnotami D (vytvářejí kartézský součin). Neboli dekompozice na AB a
CD je bezztrátová. (Pozn.: A může a nemusí být shodné s C.)
Nechť mohutnosti dvou nezávislých vícehodnotových vztahů jsou k,

1. Pokud schéma

splňuje 4.NF, jejich uložení vyžaduje k-sl záznamů. Pokud nesplňuje 4.NF, je třeba k*l
záznamů.
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Vícehodnotový vztah reprezentuje nějakou vícehodnotovou vlastnost entity, např. osoba
mluví více jazyky. Nezávislá vícehodnotová vlastnost (vztah) může být např. osoba umí více
karetních her.

4.4.4.6. S.normální forma
Relační

schéma je v 5. normální formě, jestliže nelze rozložit na dvě schémata s různými

primárními

klíči.

5. normální forma se týká závislých vícehodnotových

vztahů,

"trojvztahem" m:n:o, reprezentovaným relací s trojsložkovým primárním

které lze
klíčem.

vyjádřit

5. normální

forma bývá vykládána jako dekompozice této tabulky do 3 tabulek s dvousložkovým
primárním
V

klíčem. Tato

případech,

umělého klíče.

přiřadí

dekompozice však nemusí být ve všech případech bezztrátová.

kdy by taková dekompozice byla ztrátová, lze zmenšit redundanci

vytvořením

Dvouprvková podmnožina tříprvkového klíče se vytkne do samostatné relace a

se jí umělý jednoprvkový klíč. Ten je v původní relaci použit jako cizí klíč.

Příklad:

prodejce -

značka

Prodejci prodávají výrobky
značkou může

být více

- typ (výrobku)
různých značek

typů výrobků

(vztah m:n) a

různých typů

a jeden typ výrobku lze

pořídit

(m:o). Pod jednou

od

různých značek

(firem) (n:o). Jestliže platí tvrzení:
Prodejce prodává typ výrobku A od

značky

X a typ B od

typ Y, pak prodejce prodává i typ Y od

značky

A.

značky

Ya

značka

A produkuje i

Pokud toto tvrzení platí, lze provést bezztrátovou dekompozici do tří schémat: prodejce značka,

prodejce - typ, značka - typ.

Pokud tvrzení neplatí, byla by taková dekompozice ztrátová. Přesto mohou být v relaci
prodejce - značka - typ redundance, které lze odstranit rozložením na id - značka - typ a
prodejce - id.

4.4.4.7. DK normální forma
Relační

schémata splňují normální formu doménových klíčů (domain/key normal form),

pokud každá hodnota atributu má přiřazeno své id.
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4.4.5. Normalizace
Normalizace je proces postupné úpravy struktury dat tak, aby splňovala podmínky
normálních forem. Při normalizaci je rekurzivně prováděna dekompozice relací tak, aby byly
zachovány závislosti, odstraněna redundance a aby zpětné spojení bylo bezztrátové.
Proces normalizace v praxi obvykle končí u 3.NF. O tom svědčí i nepříliš dobrá vysvětlení
vyšších normálních forem v literatuře. Vede k tomu zřejmě to, že výskyt případů problémů,
pro něž jsou další normální formy odlišné, není častý. Navíc pro optimalizaci výkonu
databáze podle nejčastěji prováděných operací se využívá opětná denormalizace některých
relačních schémat

(viz kapitola 4.4.6.)

4.4.5.1. Dekompozice
Definice dekompozice (Pokorný, Halaška 1993 ):
Nechť S(A)= {AI, A 2 ,... , A n } je schéma relace. (Binární) dekompozice relace je dvojice

schémat S I(A I),s2(A2) pro kterou platí:
1.

Aje sjednocením AI, A 2

2. SeA) je (přirozené) spojení S I(A 1),S2(A2)
Bezztrátovost spojení S I(A I),S2(A 2) můžeme vyjádřit podmínkou:
2a. A I nebo A 2je funkčně závislá na průniku A I a A 2.
Při

normalizaci datového modelu provádíme obvykle dekompozici podle závislosti X->Y.
To znamená, že A I:=XY, A 2:=A-Y. Taková dekompozice je bezztrátová protože splňuje b').
Při

normalizaci dekompozice podle závislosti

umožňuje

zbavit se závislosti, která narušuje

normální formu.
Kromě

určený

zachování dat (bezztrátovosti) je

třeba při

dekompozici zachovat i jejich význam

že požadujeme pokrytí všech závislostí při dekompozici,
i
tzn. musí platit, že uzávěr sjednocení F ije P, kde F je množina závislostí dílčího schématu Si.
závislostmi. Tomu

Pokud se

při

říkáme,

dekompozici nezachová pokrytí, je

zůstalo zachováno

řešením přidání

vhodné relace tak, aby

pokrytí závislostí, ale také normální forma relací.

Generování normalizovaného datového modelu (schématu databáze) pomocí dekompozice
není jednoznačný proces a závisí na volbě závislosti, podle které dekompozice probíhají.
Navíc bylo dokázáno, že pro některá schémata neexistuje dekompozice do BC NF
zachovávající pokrytí funkčních závislostí.
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4.4.5.2. Syntéza
Metoda syntézy (Pokorný, Halaška 1993) je druhou metodou používanou pro generování
datového modelu. Algoritmus syntézy se skládá z těchto kroků:
odstranění redundantních atributů a závislostí z F - vytvoření minimálního

1.

pokrytí F
2.

nalezení klíčů schématu

3.

vytvoření množin závislostí se shodnou levou stranou (nebo její částí)

4.

vytvoření

5.

sloučení

schémat s ekvivalentními

6.

sloučení

schémat, kde jedno je projekcí druhého

schémat relaci podle množin závislostí z kroku 3

Kroky 1.-4. tohoto algoritmu

zajišťují

klíči

3. normální formu výsledných schémat relací a

pokrytí funkčních závislostí.
V kroku 5. však

může

dojít k porušení normální formy. Pokud k tomu dojde, je

třeba

změnit minimální pokrytí F a algoritmus zopakovat. Řekněme, že k porušení normální formy

došlo

sloučením schématu

F provedeme

S a T s ekvivalentními

přidáním závislostí

klíči

K a L. Pak

změnu

minimálního pokrytí

K->L a L->K a jeho opětovnou minimalizací.

4.4.6. Denormalizace
Denormalizace je proces,
normální formu.
třeba

znát

Děje

přibližné

zvolená redundance
Obecně

čtení

lze

říci,

při

kterém se vrací vybraná

schémata

zpět

na nižší

se tak v rámci optimalizace výkonu databáze. K vhodné optimalizaci je

rozložení
může

četnosti

operací na jednotlivých

relačních

že normalizace rozkládá tabulky a tím zvyšuje

že databáze

schématech.

Vhodně

zrychlit odezvu databáze.

dat. Naopak ukládání dat je

obecně říci,

relační

většinou

tansakční

počet

spojení nutných

při

snazší do normalizované databáze. Proto lze

(OLTP - On Line Transaction Processing) je

třeba

normalizovat více než databáze analytické (OLAP - On Line Analytical Processing).
(Wikipedia 2007) O tom, zda

přistoupit

k denormalizaci a kterých schémat, je

třeba

rozhodovat vždy pro konkrétní případ.
Příklad denormalizace
Typi čtěj ší
náročnosti

v kapitole 6.3.2.3. není zcela typický, neboť nepůsobí redundanci.

situací je rozhodnutí o denormalizaci a uložení redundance na

proveden í

průměrného očekávaného

nenormalizované tabulce.
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počtu

základě výpočtu

operací na normalizované a na

4.4.7. Relační algebra, kalkuly a dotazovací jazyky
K manipulaci s databází se používají dotazy (query). Slouží k ukládání, čtení a aktualizaci
údajů a k úpravám schématu databáze. Je dobré si uvědomit, že dotaz je opět dvojznačný

pojem. Můžeme rozlišit dotaz jako funkci na přípustných instancích databáze a zápis dotazu
v některém z formalismů. V dotazech se explicitně nepoužívá rekurze ani iterace.
Pokud je třeba využít těchto prostředků, programují se na straně aplikace. Případně na
straně

DBMS pomocí rozšíření dotazovacích jazyků o procedury a fu kce, která dnes

databázové servery poskytují.

4.4.7.1.

Relační

algebra

(Codd 1970) navrhl možnost využití

relačního

kalkulu pro práci s daty.

Relační

kalkul

využívá množinový zápis.
Relační

algebra je soubor operací nad relacemi. Jejich vstupem (operandy) i výstupem
Relační

(výsledkem) jsou relace.
rozdíl,

součin)

relační algebry

a

relační

algebra obsahuje množinové operace (sjednocení,

operace (projekce, selekce = restrikce, spojení,

dělení).

průnik,

Operace

jsou unární nebo binární (Dobešová 2004, Koch 2004).

Množinové operace
Relace jsou množiny, a proto na nich lze provádět množinové operace.

Sjednocení,

průnik a

rozdíl (union, intersection a join)

Tyto operace jsou binární a musí pro
musí být nad stejným schématem.

ně

Průnik

být

splněna

podmínka, že

obě

relace na vstupu

a rozdíl nejsou nezávislé operace, ale platí mezi

nimi vztah: Krl L = K \ (K \ L).

(Kartézský)

součin

Je také binární operace. Podmínka pro

něj

je, že relace na vstupu musí mít disjunktní

množiny atributových jmen. Pokud tomu tak není,
Relační

řeší

se to přejmenováním.

operace

Nechť Rje relace nad schématem S={ Al, A 2, •.• ,A n }

Projekce
Nechť X c A, pak R[X] = Jr x (R)= {tlx ;tE R}.

Projekce je unární operace, která vybírá atributy (sloupce) a vynechá duplicitní hodnoty.
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Selekce
Nechť P je podmínka na hodnoty atributů (např. jejich porovnání mezi sebou nebo

s nějakou konstantou). R[P]=O" p (R)={ t; tE R, t splňuje P}
Selekce je unární operace, která vybírá řádky (prvky relace). Selekce bývá nazývána též
restrikce.

Spojení (join)
Spojení je odvozená binární relace, kterou definujeme:
Rl [X q) Y] R2 = (R 1 x R2) [X q) Y]
Kde Rl a R2 jsou relace nad schématy Sl a S2, X náleží Sl, Y náleží S2 .
Nutnou podmínkou je porovnatelnost X a Y a

případné přejmenování

stejnojmenných

atributů.

Toto spojení se nazývá též

vnitřní

spojení (inner join). Výsledkem

vnitřního

spojení

takové entice relace Rl xR2, pro které platí porovnání X q) Y.
Definují se ale ještě další varianty spojení.
Vnější

spojení (outer join)

Vnější spojení může

vnějšího

Výsledek levého
(q)je =) a k
doplněné

být pravé, levé nebo úplné.

němu přidané

spojení (left outer join) je výsledek

entice

nulI hodnotami u

vytvořené

atributů

vnitřního

spojení na rovnost

z entic Rl, které nelze spojit s žádnou enticí z R2,

z S2 \ Sl.

Pravé vnější spojení (right outer join) se definuje analogicky.
Úplné vnější spojení (fulI outer join) je sjednocením pravého a levého.
Přirozené

spojení (natural join) Rl

* R2 je největší relace R nad

schématem S 1u S2, pro

kterou platí R[S 1] c Rl a R[S2] c Rl.
Přirozené spojení

tedy spojuje do jedné entice výsledné relace R ty entice Rl a R2, které

mají stejné hodnoty stejně pojmenovaných atributů. Pokud průnik Rl a R2 je prázdný, pak

* R2 = Rl x R2.
Rl * R2 = Rl x R2, pokud Rl n

Rl

Křížové spojení

R2 je prázdná množina.

(cross join)

Křížové spojení je totéž co kartézský součin.

52

Spojení a kartézské součiny jsou poměrně náročné (časově i pamět'ově). Aby výsledné
výrazy (dotazy) byly náročné co nejméně doporučuje se dělat v nich prioritně projekce a
selekce, aby se při dalších operacích pracovalo s co nejméně daty.
Dělení

Nechť (RI,SI) a (R2,S2) jako výše a navíc S2cSl. Pak podíl Rl a R2 definujeme: RI:R2

= Rl[SI-S2] \ (((RI[SI-S2]xR2) \ RI)[SI-S2]).
Ekvivalentní je definice podílu jako maximální podmnožiny R relace Rl [S I-S2] takové, že
RxR 2 c R l .

4.4.7.2. Kalkuly
Pro zápis
doménový

výrazů relační

relační

algebry lze využít

kalkul (Pokorný 1994).

různých formalismů. Nejčastěji

Relační

enticový nebo

kalkul formuluje dotaz do databáze jako

formuli predikátového kalkulu 1. řádu, která obsahuje volné

proměnné.

V databázi se hledají

hodnoty takové, aby po dosazení do formule byla tato formule pravdivá. Relaci

můžeme

chápat jako množinu pravdivých elementárních formulí.

Enticový

relačn í

kalkul pracuje jako s

dotaz se skládá formule s volnými
relační

Doménový

proměnnými

proměnnými

s enticemi relací. Formule zapi sující

a rozsahových formulí pro tyto

kalkul pracuje s jednoduchými hodnotami

prvky z domén. Tomu odpovídá zápis formule s volnými
formulí se pro

vyjádření

atributů

proměnnými.

proměnné.

- jednotlivými

Místo rozsahových

omezujících podmínek používají modelové formule.

Příklad:

Relační

schéma Stát

=

{Jméno, Rozloha,

PočetObyvatel,

... }. Dotaz na jména

států

s rozlohou větší než 100 000(km 2) v enticovém kalkulu:
{s[Jméno]: Stát(s) & s[Rozloha]>IOOOOO}.
A v doménovém kalkulu:
{s: exi stuje r: Stát(Jméno: s, Rozloha:r) & r >IOOOOO}.

4.4.7.3. Dotazovací jazyky
SQL
Jazyk SQL (Structured Query Language) vychází z relační algebry. Její operace plně
pokrývá, neboli j e relačně úplný. Není však výpočetně úplný. Je to jazyk deklarativní a
neprocedurální.
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SQL má původ v Jazyce SEQUEL, který používal v sedmdesátých letech databázový
Systém R od IBM. V roce 1986 byl SQL poprvé standardizován ANSI a v roce 1987 ISO.
Z roku 1992 pochází další standard SQL 92 nebo též SQL 2. Dalším standardem SQL 1999
neboli SQL 3, který již obsahuje i triggery, rekurzi a některé objektově orientované prvky.
Nejnovější standard je z roku 2006 a řeší například práci s XML.

DBMS sice do určité míry podporují standardizované SQL, ale používají své vlastní
varianty tohoto jazyka. Ty jsou různě upravené a rozšířené. V základních funkcích se však
shodují.

Rozšíření SQL

Příkazy jazyka

bývají často procedurální.

SQL lze

rozdělit

na:

DML (Data Manipulation Language), který slouží k práci s daty, jejich ukládání,

čtení,

modifikaci a mazání.
DDL (Data Definition Language), který slouží k definici databázových struktur.
DCL (Data Kontrollanguage), který slouží k řízení databáze,

např. přidělování práva řízení

transakcí.
Jazyk SQL má blíže k enticovému

relačnímu

kalkulu, zatímco QBE ke kalkulu

doménovému.

QBE
Uvádí se jako druhý
protože k formulaci

nejpoužívanější

dotazů

používá

dotazovací jazyk. Je

příklady.

Query By Example. Dnes se tento jazyk

určen

pro

uživatele,

Podle toho byl jazyk i pojmenován QBE -

příliš

nepoužívá. Pokud má v

laický uživatel zadávat dotazy do databáze, je mu zpravidla poskytnut
přívětivý nástroj

'laičtější'

nějakém

nějaký

systému

uživatelsky

na sestavení dotazů v SQL.

4.5. Objektový model
Objektový model nebyl od začátku na rozdíl od relačního pevně definován na základě
matematických teoriích, a proto není (zatím) tak jednoznačně definován a jednotlivé systémy
se výrazně odlišují (Ambler 2007). Sdružení OMG (Object Management Group) se snaží
objektově orientované

technologie standardizovat (OMG 2007). Příkladem takového

standardu je jazyk OQL (Object Query Language).
Myšlenka objektového přístupu není nová, pochází již ze 70tých let 20. století. Tehdy
ovšem byla příliš náročná na tehdejší hardware, a proto se v čisté podobě příliš nerozšířila.
Objektový model světa totiž příliš neodpovídá způsobu reprezentace dat v počítači. Objektový
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model snáze reprezentuje reálné systémy, obtížněji se však implementuje v počítači . Naopak
struktury snáze implementované v počítači jsou obvykle méně srozumitelné (Hillis 2003,
Merunka

2006). V oblasti

programovacích jazyků to

vedlo

k rozšíření

smíšených

programovacích jazyků. V oblasti databází se prosadili nejprve téměř výhradně databáze
relační a teprve nedávno se začala myšlenka objektových přístupů v databázích více oživovat.

Dnes již není problémem výkon hardware, ale konzervativní přístup mnoha databázových
návrhářů.

4.5.1. Objektový

p říst u p

Obj ektový model (nejen databázový) velmi
elementů (objektů)

- jako soubor

probíhají pomocí

předávání

dobře

odpovídá tomu, jak vnímáme okolní

svět

s určitými vlastnostmi a chováním, interakce mezi nimi

zpráv

(podnětů, impulsů) přes nějaké komunikační

(projevuje se výsledná zpráva, bez ohledu na to jak vznikla

uvnitř objektu).

rozhraní

Objekty lze podle

společných vlastností rozdělit do tříd.

4.5.2. Principy
Objektový
Třída

je

přístup je

určena

postaven na využití principů dědičnosti, zapouzdření a polymorfismu.

svými vlastnostmi(data) a chováním(metody). Objekt

nemůže přistupovat ke

kódu uvnitř jiného objektu. Může přistupovat pouze k rozhraní objektu. To je princip
zapou zdřen í.

Různé

třídy

mohou poskytovat stejné prvky rozhraní, ale

uvnitř

je

implementovat různým kódem. To je princip polymorfismu, Dědičnost umožňuje odvozovat
nov é třídy od již exi stujících. Nová třída zdědí vlastnosti a metody od svých rodičů (může jich
být

více

-

tzv . vícenásobná dědičnost),

může

změnit

jejich vnitřní reprezentaci

(polymorfis mus) a přidat k nim nové. (Kraval 2007)
Obj ektový přístup dobře odpovídá systémovému přístupu. Systém je soubor prvků
propojených interakcemi . (Růžičková 2006) Systém je tedy soubor objektů. Navíc prvkem
systému může být systém a objekt se může skládat z objektů, čímž se mnohdy rozdíl mezi
objektem a systémem stírá.

4.5.3. Objekty v databázi
Relace (tabulka) již není jedinou datovou strukturou. Tabulky jsou jen jedním možným
vyjádřením uložených dat. V objektovém modelu se vytvářejí jako takzvané kolekce. Kolekce

je množina objektů, které mají společné vlastnosti. Nemusí to být nutně objekty stejné třídy.
Mezi pojmy třída a množina (kolekce) v objektovém modelování není stejný vztah jako
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v matematice, kde množina je třída splňující určité podmínky. Třídou se v objektovém
modelu rozumí abstrakce pro objekty stejných vlastností a chování. Metody databázových
objektů neslouží k vytváření aplikační funkčnosti (ta se vytváří v objektech na straně aplikace,

ne v databázi), ale k obsluze dat.

4.5.3.1. Objekty versus relace
To co je v relačním modelu reprezentováno
v objektovém modelu reprezentováno
vnořovat

prvky

a

dědit.

relačním

třídou. Třídy

schématem

se na rozdíl od

(vlastně

relačních

Relace nad schématem je reprezentována kolekcí. Kolekce

různých tříd.

Entice relace je objektem. Atribut

může

datový typ) je

schémat mohou
může

obsahovat

být v objektovém modelu

reprezentován bud' vlastností objektu nebo jeho metodou, pokud jde o odvozený atribut.
Vztahy realizované v relačním modelu cizími
vnořováním objektů
třeba

(vlastnost objektu

definovat primární

klíč.

může

být

klíči,
opět

lze vobjektovém modelu zachytit

objekt). V objektových databázích není

Každému objektu je automaticky

přidělován

identifikátor OID.

Objekt tak má stále svou identitu, když se změní veškeré jeho vlastnosti. (Merunka 2006)

4.5.4. Formální jazyk modelu
Nástrojem formalizace objektového návrhu mohou být diagramy a metodiky

zmíněné

v následující kapitole. Jinou možností je využití matematického formalismu A-kalkulu. Jazyk
A-kalkulu není tak intuitivní jako grafické jazyky

diagramů,

zato má výhody

přesné

matematické formulace. Má prostředky pro definování objektů i pro následnou práci s nimi lze v něm nejen definovat objekty, ale i zapisovat programový kód nezávisle na konkrétním
programovacím jazyce. Více v (Merunka 2006).
Objektový model lze při jeho vývoji zlepšovat použitím vzorů a normalizací.

4.5.5. Návrhové vzory
Návrhové vzory (design patterns) jsou pojmenované a popsané postupy řešení určitých typů
problémů. Návrhovým vzorům se věnuje např. (Dvořák 2003). Návrhové vzory je možné

rozdělit na: tvořivé, strukturální, behaviorální. Tvořivé vzory řeší problémy tvorby objektů.

Strukturální se zabývají strukturou tříd. Behaviorální vzory se týkají chování objektů a jejich
časových změn. V datovém modelování se využívá strukturálních vzorů.
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4.5.6. Normalizace tříd
Podobně jako pro relační schémata i pro třídy objektů lze stanovit pravidla, která omezí

datové anomálie a redundanci (Ambler 2007). Tato pravidla se nazývají objektové normální
formy (ONF):

1.0NF
Třída je v 1.0NF, pokud neobsahuje skupinu opakujících se atributů. Pro

pakující se

skupiny atributů je třeba vytvořit vlastní třídy.

2.0NF
Třída je v 20NF, pokud je v 1.0NF a neobsahuje skupinu atributů sdílenou s jinou třídou.

3.0NF
Třída

je v 3.0NF, pokud je v 2.0NF a neobsahuje skupinu atributů, která má samostatný

význam.

4.6. Diagramy, metodiky a CASE
Při

vývoji software se používá modelování k postupnému

k realizaci jeho modelu

(informačního

přechodu

systému) pomocí

od reálného problému

informačních

technologií (v

počítači).

Tento proces lze
úrovni abstrakce
zaměřenými

na

rozdělit

srozumitelně

určitá

zaměřené

Engineering).

několik

úrovní abstrakce. Modelovaný systém lze na každé
několika

diagramy

na postupy nebo struktury v modelu). K

vytváření

reprezentovat

specifika

diagramů stačí vývojářům

tuto práci

na

(např.

nějakým

diagramem, resp.

tužka a papír. Snazší práci s diagramy a modely však

softwarové nástroje -

Umožňují práci

s modelem na

umožňují na

tzv. CA8E (Computer Aided Software

různých

úrovních, tvorbu

podmodelů,

propojení

souvisejících diagramů, snadnou aktualizaci, různé výstupy a vizualizace. Někdy tyto nástroje
dokáží dokonce vygenerovat odpovídající části programového kódu.
Existují různé metodiky vývoje, které unifikují proces modelování problému postupně na
různých

úrovních abstrakce až po vytvoření výsledného programu. Některé metodiky jsou

vytvářeny a používány jen uvnitř firem, jiné jsou zveřejněny k obecnému použití. Některé se

zabývají jen specifickými typy problémů, jiné se snaží o co největší obecnost.
Metodiky bývají spojovány s diagramy, které používají. Diagramy jsou však Jen
vyjadřovacím prostředkem (jazykem) metodik. (Kraval 2007)
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Výsledkem snahy o sjednocení a standardizaci je jazyk UML (Arlow, Neustadt 2003,
Původně

Schmuller 2001,UML 2007).

vyvinutý firmou

s metodikou RUP (Rational Unified Process). Na jeho
1997 standard UML 1.1.
pomalu ale

jistě

Rozšířený

Rational Software

základě sestavilo

zároveň

sdružení OMG v roce

standard UML 2.0 byl schválen v roce 2005. UML se

stává používaným jazykem v softwarovém inženýrství.

Uplatnění

nachází ale

i v business inženýrství, při analýzách procesů, řízení projektů a firem. UML obsahuje
následující diagramy:
o

o

diagramy vystihující strukturu:

o

diagram

tříd

o

diagram

objektů

o

diagram komponent (component diagram)

o

diagram nasazení (deployment diagram)

o

diagram

o

composite structure diagram

(class diagram)
(object diagram)

balíčků (package

diagram)

diagramy vystihující chování:
o

diagram užití (use case diagram)

o

stavový diagram (state diagram)

o

diagram aktivit (activity diagram)

o

diagramy interakce:
•

sekvenční

•

diagram komunikace (communication diagram, dříve collaboration

diagram (sequence diagram)

diagram)
•

interaction overview diagram

•

diagram časování (timing diagram)

Pro datové modelování je nejlépe využitelný diagram tříd.
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5. Datový model geodatabáze Janitor
Z kapitolo geografickém modelování je patrné, že geografické modely vyžadují uložení
velkého množství různorodých dat a práci s nimi.
Pro ukládání geodat existuje

řada

formátů

různými

používaných

softwary. Mezi

souborovými je velmi používaný formát shp. Jeho nevýhodou je využívání špagetového
modelu. Výhodou je široká podpora v různém software. Databázová
používají spíše na

větší

projekty. V českém

prostředí

je

hodně

řešení

se dnes zatím

využívána technologie SDE

firmy ESRI.
Existuje snaha standardizovat formáty a služby pro ukládání a poskytování geodat.
Vytvářením standardů

se zabývá OGC (Open Geospatial Consortium), což je dobrovolné

sdružení firem a institucí zabývajících se touto problematikou. Zatím jsou však obvykle jejich
standardy podporovány pouze

částečně.

má velmi logickou strukturu, ale je
více používány na

přenos

Standard pro uložení prostorových dat (OGC 2007)

stavěn

spíše

objektově.

Zdá se, že standardy budou stále

a poskytování dat. Pro vlastní práci

uvnitř systémů

se jeví pružnější

vlastní formáty uložení.

5. 1. Geodatabáze
Geodatabází

může

být v širším smyslu

rozuměno

jakékoli

úložiště

datová základna, se kterou pracuje geografický model nebo geografický
Tedy konkrétní soubor dat pro konkrétní
různých

Nebo

řešení.

Uložený

třeba

i

geografických dat,
informační

systém.

různými způsoby

a na

místech.
může

být geodatabáze

vnímána jako nástroj, technologie,

způsob

uložení

prostorových dat (do databáze).
Geodatabáze je zpravidla vyvinuta jako
práci. Obvykle využívá
vybrat z

několika

nějaký

součást

GIS softwaru, který ji využívá pro svou

databázový server vyvinutý jinou firmou

podporovaných variant).

Příkladem

(někdy

je ArcSDE od firmy ESRI.

je možné
Případně

i

jejich personal geodatabase, což je jednodušší řešení, které pracuje bez DBMS.
Případně

je geodatbáze vyvinuta jako

součást

prostorová data. Základem je definice struktury,
Příkladem může

DBMS, jako nadstavbový nástroj pro

formátů

a obslužných procedur a funkcí.

být Postgis u PostgreSQL, IBM Geomanager u DB2 nebo Oracle Spatial.

59

5.2. Janitor
Janitor je systém určený k získávání, organizaci, správě a analýze dat. Systém je vyvíjen
Laboratoří GIS v CENIA (Česká informační agentura životního prostředí). Dnes jde o

modulární systém několika různě zaměřených nástrojů. Mezi nimi je i nástroj pro práci
s prostorovými daty - JanMap.
Původně
částí

byl systém vyvíjen pro oblast ochrany přírody a biologický výzkum.

byla aplikace SurveyPro sloužící ke

sběru

ho stěžejní

lokalizovaných terénních dat a jejich

následnému zpracování. Dnes má však systém Janitor širší využití.
Základ Janitoru

tvoří pět

aplikací:

JanDat - aplikace pro práci s tabulkami ve formátu dbf.

Umožňuje čtení,

editaci,

výběry

a

hromadné editace.
SQLTools - aplikace pro práci s daty v DBMS.
jejich

čtení a

Umožňuje připojení

k různým databázím,

manipulaci s nimi pomocí definovaných funkcí nebo SQL dotazů.

DataBuilder - aplikace na tvorbu

formulářových

sestav. Builder pro tvorbu

sestav, které pomocí programu DataRuntime komunikují s databází jako
Formuláře

lze propojit i na prostorové informace, což je využito

nálezových dat Survey 2, který je vytvořen právě v tomto

např.

formulářových

těžký

klient.

v aplikaci na

sběr

prostředí.

JanMap - jednoduchý GISový nástroj JANITORu pro získávání, správu, vyhodnocování a
publikování dat s územní vazbou. Pracuje s rastrovými a vektorovými datovými formáty,
které

umožňuje

nejen zobrazit, a e i editovat.

FieldCheck - GIS nástroj pro mobilní
sběr

zařízení

typu PDA spolupracující s GPS,

určený

pro

dat v terénu.

5.3. Relační model jangeodatabáze
JanMap pracuje s daty
otevřený.

různých formátů.

Každý z nich má svá omezení nebo není zcela

Bylo proto přikročeno k vytvoření vlastní geodatabáze Janitoru - jangeodatabáze

(zkráceně JGDB).

Model JGDB

(Bukáček

2005,

Bukáček

et al. 2006) byl

vytvořen

na

základě

zkušeností. V následujících kapitolách je na vytvářen model JGDB od požadavků až po
fyzický model podle formálních postupů popsaných v části o datovém modelování. Výsledek
slouží k ověření správnosti modelu a zjištění možných variant modelu a jeho částí.
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Požadavky na JGDB
Základní požadavky na JGDB shrnuté do několika vět: Ukládat jednotlivé objekty jako
tvary (shape) - tj. body, linie a polygony. Tvary sdružovat do vrstev (layer). Tvar nemusí být
v žádné vrstvě, ale může být také ve více vrstvách. Vrstva má atributovou tabulku
s tématickými informacemi o tvarech, které obsahuje. Geometrická informace o tvaru je
v určité projekci (projection). Tvary v jedné vrstvě musí mít stejnou projekci. Projekce je
definovaná pro

nějaké

území.

JGD B je tedy určena k uložení vektorové reprezentace geodat.

5.3.1. Konceptuál ní model
Na základě požadavků lze formulovat konceptuální model. V této fázi modelování je třeba
vykonat tyto

Lze

tři

kroky:
(přesněji

1.

identifikovat entity

2.

identifikovat atributy,

3.

identifikovat relace (ve smyslu

začít např.

entitní typy),

vztahů,

nikoliv tabulek).

použitím hrubého pravidla:

Entita -- podstatné jméno,
atribut --

přídavné

jméno nebo podstatné jméno, které není entitou,

vztah -- sloveso.
Toto pravidlo nelze brát jako dogma, ale

může

být dobrým vodítkem

obzvláště v případech,

kdy analytik modelovanou problémovou oblast nezná a vychází jen z požadavků zadavatele.
Finální verze konceptuálního modelu se zpravidla
modifikuje

při

tedy

rozdělení entit

uspořádání

modelované

požadavků na

napoprvé. Model se

vytváří

a

konzultacích se zadavatelem.

K vhodnému
struktury

nevytvoří

a

atributů

vede také normalizace. Ta se ale týká spíše logické

databáze. Kdežto konceptuální model má blíže k tzv. bussines

části

reality.

Konceptuální model

rovině

-

slouží ke správnému pochopení

model reality.

Konceptuální model JGDB

vyjádřený entitně-relačním

obrázku obr. 2.
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diagramem v
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Obrázek 2: ERD v Chenově notaci

5.3.2. Logický model
Do logického modelování lze

zařadit

tyto kroky:

5.3.2.1. Transformace E-R modelu do

relačního

datového modelu

Aplikací pravidel uvedených v kapitole 4.3.1.2. vznikne databázové schéma z
relačních

schémat:
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těchto

= {shape_binary(PK),

Shape

y_centroid,

accuracy,

z,

shape_name, type, area, perirneter, length, x_centroid,

xmin,

xmax,

ymin,

ymax,

zmm,

zmax,

spatial_key,

projection_name(FK) }
Projection

=

Layer

= {projection_name(PK), definition, xrnin, xmax, ymin, yrnax, note}
{layer_name(PK), description, lxmin, lxrnax, lymin, lymax, lzmin, lzrnax,

attribute_table_narne, projection_name(FK) }
W_Layers = { shape_binary(PFK), layer_name(PFK) }
Attribu te_ table - to je vlastně abstraktní entita, protože je zástupcem několika různých
tab ulek (entit).

Různé

vrstvy mají

různé

atributové tabulky. Geodatabáze je koncipována tak,

že každá atri butová tabulka je reprezentována jedním
tabulkou), která má jako jeden z

atributů

schématu) je atributem v Layer. Tímto
a další text se bude zabývat

hlavně

relačním

schématem (databázovou

identifikátor shape. Název této tabulky

způsobem je řešen

(relačního

model uložení tématické informace

modelem uložení prostorové informace. Návrh jiného

modelu pro uložení tématické informace je v kapitole 5.2.
Terminologii
nástrojů.

relačního

V praxi je

často

datového modelu odpovídají

tento model

vytvářen přímo,

vyjadřovací prostředky

protože analytici a

CASE

designeři relačních

databází jsou zvyklí uvažovat v jeho termínech. A také proto, že jeho grafická reprezentace
diagramem je srozumitelná zadavateli (laikovi). Lze ji tedy použít již ve fázi
konceptuálního modelu místo

entitně-relačního diagramu. Někdy je

vytváření

tento diagram považován

za jinou notaci entitně-relačního diagramu. Upravován je pak zpravidla intuitivně a na základě
zkušeností tak , aby odpovídal business (problémové) doméně a požadavkům. Tím se vlastně
provádí proces normalizace i denormalizace, protože se návrhář snaží o odstranění redundancí
a struktur umožňujících nekonzistenci dat (normalizace) a současně se snaží optimalizovat
výkon budoucí databáze (denormalizace). Formální (přesné a trochu zdlouhavé) postupy
použije návrhář jen na některé komplikované části problému.

5.3.2.2. Identifikace klíčů a normalizace modelu
Při

normalizaci dekompozicí nebo syntézou lze vycházet ze schématu navrženého

v konceptuálním

modelu.

Následující postup však využívá konceptuální model jen

k vytvoření množiny závislostí. Jako vstupní schéma pro normalizaci je vzato jednotabulkové
relační schéma, tedy schéma zcela nenormalizované. Schéma, které pak vznikne normalizací,

se obecně může lišit od konceptuálního modelu a odhalit tak jiný možný přístup k řešení
problému.
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Dekompozice
Databázové schéma:
Shape = (ShapeName, Type, Binary, Area, Perimeter, Length, Centroid, Accuracy, Z,
Envelope, SpatialKey, ProjectionName, Definition, Range, Note, LayerName, Description,
LayerEnvelope)
bude dále zapisováno

zkráceně:

s = {Na, Ty, Bi, Ar, Pe, Le, Ce, Ac, Z, En, SK, Pr, Df, Ra, No, La,
Více o atributu SpatialKey v kapitole 5.3.3. Význam ostatních

De, LE}

atributů je zřejmý.

1. NF
Schéma S není v první normální formě, protože obsahuje složené atributy Ce, En, LE a Ra.
Po jejich rozepsání na atomické atributy vznikne schéma:
Sl = {Na, Ty, Bi, Ar, Pe, Le, x, y, Ac, Z, xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, SK, Pr,
Df, rxmin, rxmax, rymin, rymax, No, La, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax}
S 1 je v 1. normální formě.

2. NF
Pro posuzování dalších normálních forem je

třeba

množina

funkčních

závislostí, které v

schématu platí.
F = {Bi->(Na, Ty, Ar, Pe, Le, x, y, Ac, xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, Z), (xmin,
xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax)->SK, La->(Pr, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin,
lzmax), Pr->(Df, rxmin, rxmax, rymin, rymax), (rxmin, rxmax, rymin, rymax)->No, Df-c-Pr,
De->La }
A je třeba identifikovat klíče schématu. První klíč lze nalézt redukcí S2.
KI={Bi, La}
K nalezení všech zbývajících klíčů se použije Luchesiho-Osbornův algoritmus:

Jediná

závislost X-> Y z F taková, že průnik Y a Kl je neprázdný, je závislost De-c-La. Dalším
kandidátním klíčem je tedy K2= {Bi, De}.
Použitím Luchesiho-Osbornova algoritmu s klíčem K2 se dostává opět klíč Kl. Z toho
plyne, že Kl a K2 jsou jediné dva klíče. Nechť Kl je primární klíč a K2 klíč alternativní.
2. normální formu narušují závislosti na podmnožině klíče Kl:
fl: Bi-> Ty, Ar, Pe, Le, x, y, Ac, xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, SK
f2: La-> Pr, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax
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(resp. z f2 vyplývající f2': La-> Pr, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax, rxmin,
rxmax, rymin, rymax, Df, No)
Provedením dekompozice podle závislosti fl se schéma S 1 rozdělí na schémata:
S2 = (Bi, Na, Z, Ty, Ar, Pe, Le, x, y, Ac, xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, SK)
P2a=SI\S2+Bi=( Na, Bi, Z, Pr, Df, rxmin, rxmax, rymin, rymax, No, At, La, De,lxmin,
lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax)
Schéma S2

splňuje

2. normální formu (již z definice dekompozice). Ve schématu P2a

narušuje 2. normální formu závislost f2. Proto následuje dekompozice P2a dle f2 na:
P2 = (La, Pr, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax, rxmin, rxmax, rymin, rymax,
Df, No)
F p2 = {La->(Pr, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax), Pr->(Df, rxmin, rxmax,

rymin, rymax), (rxmin, rxmax, rymin, rymax)->No, Df-c-Pr, De-c-La }
SL = (Bi, La)
Schémata S2, P2, SL jsou v 2. normální formě.

3. NF
Pro

zajištění

atributů.

3. normální formy je

třeba odstranit případné tranzitivní

závislosti

neklíčových

V schématu SL žádné nejsou.

V S2 je tranzitivní závislost Bi->(xmin, xmax, ymm,

ymax,

zmm, zmax)->SK.

Dekompozicí se dostane:
EN = { xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, SK }
S3 = (Bi, Na, Z, Ty, Ar, Pe, Le, x, y, Ac, xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, SK)
V P2 je tranzitivní závislost La->Pr->(Df, rxmin, rxmax, rymin, rymax). Dekompozicí se
dostane:
P3a = (Pr, Df, rxmin, rxmax, rymin, rymax, No)
L3 = (La, Pr, De , lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax)
P3a obsahuje tranzitivní závislost Pr->(rxmin, rxmax, rymin, rymaxj-c-No, proto se dále
dekomponuje na:
R = ( rxmin, rxmax, rymin, rymax, No)
P3 = (Pr, Df, rxmin, rxmax, rymin, rymax)
Schémata P3, R, L3, S3, EN, SL jsou v 3. normální formě.

Vyšší NF
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Protože neobsahují ani žádnou tranzitivní závislost klíčového atributu, jsou i v Boyceově
Coddově

normální formě.

A protože žádná z relací neobsahuje dva vícehodnotové vztahy, splňuje schéma i 4.
normální formu. Některé tabulky by šlo dále rozložit, ale kvůli neredundantnosti a konzistenci
dat to v tomto případě není třeba. Dalším rozkladem by se ztrácela přehlednost struktury a
komplikovalo dotazování.
Množiny závislostí pro jednotlivá schémata jsou:

FS3 = {Bi->(Na, Ty, Ar, Pe, Le, x, y, Ac, xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, Z,SK)}

= {(xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax)->SK}
SL ={}

FEN

F p2 = {La->(Pr, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax), Pr->(Df, rxmin, rxmax,

rymin, rymax), (rxmin, rxmax, rymin, rymax)->No, Df-c-Pr, De-c-La }

F L3 = {La->(Pr, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax), De-o-La }

= {(rxmin, rxmax, rymin, rymax)->No}
F p3 = {Pr->(Df, rxmin, rxmax, rymin, rymax), Df-c-Pr}

FR

Dekompozicí nedošlo ke
původní množina

ztrátě

žádné závislosti, sjednocením

těchto

množin závislostí je

závislostí.

Syntéza
Návrh databázového schématu v 3. normální formě lze vytvořit také algoritmem syntézy.
Množiny závislostí se shodnou levou stranou jsou:
{Bi->(Na, Ty, Ar, Pe, Le, x, y, Ac, xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, Z)},
{(xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax)->SK},
{La->(Pr, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax)},
{Pr->(Df, rxmin, rxmax, rymin, rymax), (rxmin, rxmax, rymin, rymax)->No},
{Df->Pr },
{De->La}.
Tomu odpovídají následující relační schémata:
{Bi, Na, Ty, Ar, Pe, Le, x, y, Ac, xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, Z}
{xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax, SK}

=EN

{Bi, La} = SL
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= S3

{La, Pr, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax} =L3
{Pr, Df, rxmin, rxmax, rymin, rymax} = P3
{ rxmin, rxmax, rymin, rymax, No} = R
{Pr,Df} c P3
{La, De} c L3

Výsledkem obou metod je tedy databázové schéma s těmito relacemi
{Bi, Na Ty, Ar, Pe, Le, x, y, Ac, xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, Z} = S3 =
1anShapeList
{xmin, xmax, ymin, ymax, zrnin, zmax, SK} = EN = 1anGeolndex
{Pr, Df, rxmin, rxmax, rymin, rymax} = P3 = 1anProjectionList
{rxmin, rxmax, rymin, rymax, No} = R = 1anGeoDbRange
{La, Pr, De, lxmin, lxmax, lymin, lymax, lzmin, lzmax} = L3 = Layer
{Bi, La, Na, Z} = SL = W_Layers
Tento
relačních

relační

datový model je

schémat jsou v

něm

přehledně znázorněn

nahrazeny jednoduchými

diagramem na obr. 3.

Přirozené klíče

celočíselnými umělými klíči,

s nimiž

DBMS lépe pracuje.
Vztah mezi schématy 1anGeolndex a 1anShapeList reprezentovaný vztahem l:n je ve
skutečnosti

vztahem 1:1.

Stejně

tak vztah schémat 1anGeoDbRange a 1anProjection. 1e proto

zajímavé zvážit možnost obrácení

vztahů

v child schématech použít jako primární
1anGeolndex by pak

mělo

stejný

klíč

1:n, které reprezentují

klíč klíč

zmíněné

z jejich parent schématu.

jako jeho parent 1anShapeList.

vztahy 1:1. A
Např.

Názornější

schéma

než slovní

popis je diagram na obr. 4. Vztah entit v takovémto modelu odpovídá lépe vztahu 1:1 a navíc
je možné existenci entit dobře svázat nastavením referenční integrity.
Tato varianta modelu se shoduje s dnes užívaným modelem 1GDB
Bukáček et

(Bukáček

2005,

al. 2006). 1edinou odlišností užívaného modelu je vytknutí binárního záznamu do

samostatné tabulky 1anShape(idGeoShape(PFK), shape_binary).
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Obrázek 3: Model JGDB po normalizaci
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Obrázek 4: Model JGDB po úpravách

5.3.2.3. Denormalizace
Pravděpodobně

však není

důvod

dekomponovat entity se vztahem 1:1 do dvou schémat.

Navržený model je možné optimalizovat zpětným sloučením těchto schémat - denormalizací.
Výsledn é schéma je na obr. 5.
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Obrázek 5: Model JGDB po denormalizaci

5.3.3. Spatial key
Do modelu byl přidán atribut spatialKey v relaci Shape resp. JanShapeList. Důvodem je
optimalizace prostorových dotazů. Tento prostorový klíč je vypočítáván z polohy obálky
objektu. A určuje, kde se tato obálka nachází, jejím zařazením do IOti úrovňového quadtree.
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Tento výpočet zajišťuje v DBMS funkce, která je podrobně popsána v kapitole 5.3.5. Na poli
spatialKey bude vytvářen index, protože jde o pole, podle nějž se bude často vyhledávat.

5.3.4. Fyzický model
5.3.4.1. Volba DBMS a specifikace datových typů.
Pro volbu DBMS byly stanoveny tyto požadavky:
o

jednoduchost, aby jeho použití neodrazovalo potenciální uživatele,

nemusí být
o

právě počítačovými

rozšířenost,

měl

aby

kteří

experty,

dobrou podporu, jistou budoucnost a uživatelé s ním

měli

dostatek zkušeností,
o

poskytnutí nástrojů pro udržení referenční integrity,

o

možnost naprogramovat

dodatečnou

funkcionalitu v rámci DBMS.

Zvolen byl systém MySQL. A to s tím, že MySQL bude pilotní implementací, která bude
později převedena

i do jiných DBMS. Uživatel Janitoru si pak bude moci vybrat DBMS podle

svých vlastních preferencí.
Volba datových

typů je vidět

dvě

V diagramu jsou navíc
systémové tabulky.

z diagramu na obr. 6.

tabulky: JanGDBVersion a ErrorMessage. Lze je chápat jako

Tabulka JanGDBVersion slouží k ukládání informací o verzích

geodatabáze. Tabulka ErrorMessage slouží k vyvolávání chyb z procedur a
(podrobněji

triggerů

v kap. 5.3.5.)

5.3.4.2. Formulace integritních omezení.
Entitní integrita Přirozené klíče

určení

byly nahrazeny

Atributová integrita datových

typů.

primárních

relací, bylo

uděláno

v rámci logického modelu.

umělými celočíselnými klíči.

určení

domén

Specifikaci domény

vytvoření číselníku (ačko l i

klíčů

atributů

výčtovým

je v modelu realizováno volbou vhodných

typem není použita a nevyužívá se zde ani

relaci Projection by šlo považovat za

Referenční integrita
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číselník

projekcí).
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Obrázek 6: Fyzický model JGDB

Referenční integrita je v projektu modelu v CaseStudiu zaznamenána u jednotlivých
vztahů. Aby odpovídala požadovanému chování databáze, je pro jednotlivé vztahy je

nastavena takto:
fk_W_Layers_JanLayer: on delete cascade on update cascade,
fk_J anShapeAttribute_J anLayer: on delete cascade on update cascade,

72

fk_W_Layers_JanShapeList : on delete restrict on update cascade,
fk_J anShapeAttribute_JanShapeList: on delete restrict on update cascade,
fk_J anLayer_JanProjection: on delete restrict on update cascade,
fk_J anGeoDbRange_JanProjection: on delete restrict on update cascade,
fk_J anShape_JanProjection: on delete restrict on update cascade.
Význam pojmu restrict a cascade viz kapitola 4.4.3.3.
DBMS MyS QL nabízí uložení relací pomocí
umožňují

engine). Ne všechny však
InnoDB, který to
Některé
vyjádřeny

držet

několika

referenční

databázových

strojů

(database

integritu. Proto byl zvolen engine

umožňuje.

požadované vlastnosti modelovaného systému však výše uvedenými
být nemohou. Musí být

řešeny dodatečnou
Většina

funkcí, které zajistí požadované chování.
dodatečnou funkcionalitu přímo

prostředky

funkcionalitou, tedy programováním

DBMS dnes

umožňuje

naprogramovat

v rámci DBMS.

5.3.5. Funkcionalita na úrovni databáze
Funkcionalitu lze

rozdělit

na

tři

kategorie:

1. funkce pro

zajištění

integrity dat,

2. funkce pro

výpočet

odvozených

3.

aplikační

funkcionalita

atributů,

přenesená

na stranu serveru.

Funkce (resp. procedury a triggery) jsou zde popsány okomentovaným zdrojovým kódem,
což je srozumitelné i bez znalosti syntaxe kódu.

Ad 1. funkce pro zajištění integrity dat
V této kategorii j sou dvě procedury a dva triggery, které vytvořil J. Roubínek v rámci
(Bukáček

et al. 2006).

Procedura removelayer pro smazání vrstvy i s objekty:
/*smaže vrstvu i s objekty - jako parametr přebírá id vrstvy*/
create procedure removelayer(IN idl int)
BEGIN
/* identifikace dokončení*/
DECLARE done INT DEFAULT O;
/*název atributové tabulky*/
DECLARE tabnam varchar(SO);
/*pomocné proměnné*/
DECLARE poc,poc2,poc3 bigint;
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DECLARE idgs bigint unsigned;
/* kurzor pro dotaz vyhladávající objekty patřící do vrstvy */
DECLARE cl CURSOR FOR SELECT idGeoShape FROM W_Layers WHERE idLayer=idl
ORDER BY idGeoShape;
/* handler pro průchod přes objekty vrstvy*/
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLSTATE '02000' SET done = 1;
/* vyhledání názvu atributové tabulky*/
SELECT attribute_table INTO tabnam FROM JanLayer WHERE idLayer=idl;
/* odstranění atributové tabulky, pokud existuje*/
IF (tabnam ! = '(null)' && length(trim(tabnam))>O) THEN
SET @d=concat('DROP TABLE IF EXISTS ',tabnam);
PREPARE prstl FROM @d;
EXECUTE prstl;
DEALLOCATE PREPARE prstl;
END IF;
/*vytvoření kurzoru*/
OPEN cl;
/*cyklus přes všechny objekty vrstvy*/
WHILE (done<>l) DO
FETCH cl INTO idgs;
/* odstranění objektu z vrstvy*/
DELETE FROM W_Layers WHERE idLayer=idl and idGeoShape=idgs;
/* zjištění, zda je objekt prvkem dalších vrstev*/
SELECT count(*) INTO poc2 FROM
W_Layers WHERE idLayer<>idl
and
idGeoShape=idgs;
/* zjištění, zda jsou na objekt navázány nějaké záznamy v nálezové databázi - pokud
není geodatabáze součástí nálezové databáze, následující 3 dotazy se neprojeví*/
SELECT count(*) INTO poc3 FROM Finding WHERE idGeoShape=idgs;
SET poc2 = poc2 + poc3 ;
SELECT count(*) INTO poc3 FROM Research WHERE idGeoShape=idgs;
SET poc2=poc2+poc3;
SELECT count(*) INTO poc3 FROM RelocateShape WHERE idGeoShape=idgs;
SET poc2 = poc2 + poc3 ;
/ * smazání objektu, pokud není nikde používán */
IF poc2< 1 THEN
DELETE FROM JanShapeList WHERE idGeoShape=idgs;
END IF;
END WHILE;
CLOSE cl;
/ *smazání vrstvy * /
DELETE FROM JanLayer WHERE idLayer=idl;
END;

Procedura deletelayer pro smazání vrstvy s ponecháním objektů (rozpuštění vrstvy):
/ *smaže vrstvu, ale ponechá všechny objekty v geodatabázi * /
DROP PROCEDURE IF EXISTS "deletetaver '
CREATE PROCEDURE deletelayer(IN idl int)
BEGIN
/ * název atributové tabulky */
DECLARE tabnam varchar(SO);
SELECT attribute table INTO tabnam FROM JanLayer WHERE idLayer=idl;
/ * odstranění atributové tabulky, pokud existuje*/
IF (tabnam != '(null)' && length(trim(tabnam))>O) THEN
SET @d=concat('DROP TABLE IF EXISTS ',tabnam);
PREPARE prstl FROM @d;
EXECUTE prsti;
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DEALLOCATE PREPARE prst
END IF;
/* smazání vrstvy */
DELETE FROM JanLayer WHERE idLayer=idl;
END;
í

:

Triggery nd_W _Layers_bi a nd_W_Layers_bu zajišťují, aby všechny objekty ve vrstvě
měly

stejnou projekci jako vrstva.

V případě pokusu o vložení objektu s jinou projekcí je třeba vyvolat chybu. V MySQL

verze 5.0.18 není funkce, která by takové vyvolání chyby obsloužila. Proto se to
vyvoláním chyby. Zde je v databázi

vytvořena

Chyba vyvolaná

uměle

hlášení obsahuje

identifikační hlášku.

V

některých

řeší umělým

tabulka ErrorMessage s chybovými hlášeními.

pokusem o uložení duplicitního záznamu do této tabulky tak ve svém

DBMS lze tyto triggery definovat jednou definicí, v MySQL musí mít trigger

pro každou událost (update a insert) na tabulce vlastní definici.

CREATE TRIGGER nd_W_Layers_bi BEFORE INSERT
ON W_Layers FOR EACH ROW
BEGIN
/*projekce objektu a vrstvy*/
DECLARE prjl, prjg INT;
SELECT prj INTO prjg FROM JanShapeList WHERE idGeoShape=NEW.idGeoShape;
SELECT prj INTO prjl FROM JanLayer WHERE idLayer=NEW.idLayer;
/* vyvolání chyby pokud se projekce liší*/
IF prjg< >prjl THEN
INSERT INTO 'ErrorMessag e' (' errormessage' ) VALUES ('Kolize projekcí!');
END IF;
END;
Obdobn ě

se definuje trigger before update:

CREATE TRIGGER nd_W_Layers_bu BEFORE UPDATE
ON W_Layers FOR EACH ROW
BEGIN
DECLARE prjl, prjg INT;
SELECT prj INTO prjg FROM JanShapeList WHERE idGeoShape=NEW.idGeoShape;
SELECT prj INTO prjl FROM JanLayer WHERE idLayer=NEW.idLayer;
IF prjg < > prjl THEN
INSERT INTO 'ErrorMessage' (' errormessage' ) VALUES ('Kolize projekcí!');
END IF;
END;

Ad 2. funkce pro výpočet odvozených atributů
Do této kategorie patří funkce pro výpočet spatial_key - prostorového klíče, který urychluje
prostorové vyhledávání objektů. Tato funkce je volána triggery při vkládání nebo změně
objektu. Vytvořil D. Kaňa v rámci (Bukáček et al. 2006).
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CREATE FUNCTION Get5patialKey(xmin float, ymin float, xmax float, ymax float, idprj
integer) RETURN5 char(lG) DETERMINI5TIC
begin
declare spatialKey char(lG) default ";
/* cifra v spatialKey */
declare iKey char;
/* souřadnice čtverce dělení*/
declare iXmin float;
declare iYmin float;
declare iXmax float;
declare iYmax float;
declare xCenter float;
declare yCenter float;
/* počet úrovní quadtree */
declare n int;
set n = 10;
/* souřadnice čtverce v kořeni quadtree - pevně podle ČR*/
set iXmin= -90GOOO;
set iYmin=-1230000;
set iXmax= -410000;
set iYmax= -933000;
/* alternativou je nastavení podle range projekce:
select xmin into iXmin from JanProjectionList where idProjection = idprj;
select ymin into iYmin from JanProjectionList where idProjection = idprj;
select xmax into iXmax from JanProjectionList where idProjection = idprj;
select ymax into iYmax from JanProjectionList where idProjection = idprj;

*/
/* střed čtverce */
set xCenter = (iXmin
set yCenter = (iYmin

+ iXmax)/2;
+ iYmax)/2;

set iKey = 'x';
while n > O do
if (iKey ! = 'O') then
/* inicializace */
set iKey = 'O';
/ * určení cifry další cifry do spatialKey odpovídající aktuálnímu dělení */
if (xmax < = xCenter && ym in> = yCenter) then
/ * objekt je celý v levém horním čtverci*/
set iKey ='l';
set iXmax =xCenter;
set iYmin =yCenter;
elseif (xmin> =xCenter && ymin>=yCenter) then
/ * objekt je celý v pravém horním čtverci*/
set iKey ='2';
set iXmin =xCenter;
set iYmin =yCenter;
elseif (xmax< = xCent er && ymax< =yCenter) then
/* objekt je celý v levém dolním čtverci*/
set iKey ='3';
set iXmax =xCenter;
set iYmax =yCenter;
elseif (xmin> =xCenter && ymax<=yCenter) then
/ * objekt je celý v pravém horním čtverci*/
1
set iKey ='4 ;
set iXmin =xCenter;
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set iYmax =yCenter;
end if;
/ * stanovení středu další úrovně dělení*/
set xCenter = (iXm in + iXmax)/2;
set yCenter = (iYmin + iYmax)/2;
/* přidání cifry do spatiaIKey*/
set spatialKey = concat(spatiaIKey, iKey);
else
/ * obálka objektu zasahuje do více čtverců dělení * /
set spatialKey = concat(spatiaIKey, 'Q');
end if;
set n = n - 1;
end while;
return spatialKey;
end;
CREATE TRIGGER JanShapeList_bi BEFORE INSERT ON 'JanShapeList'
FOR EACH ROW
BEGIN
if (new.xm in && new.ym in && new.xmax && new.ymax) then
SET NEW.spatialKey = GetSpa t iaIKey(new.xmin, new.ym in, new.xmax, new .y m ax ,
new .prj ) ;
else
SET NEW.spatialKey = NULL;
end if ;
END;
CREATE TRIGGER JanShapeList_ bu BEFORE UPDATE ON ' JanShapeList'
FOR EACH ROW
BEGIN
if ( new .xmin && new.y m in && new. xmax && new.ymax) then
SET NEW.spatialKey = GetSpatiaIKey(new.xmin, new.ymin, new.xmax, new .ymax,
ne w.prj);
end if;
END;

Ad 3. ap li kační funkcionalita
Vytvoření funkcí

pro

některé

přenesená

na stranu serveru

prostorové operace a analýzy na

straně

serveru nen í v této fázi

aktuální, bude předmětem dalšího vývoje novějších verzí.

5.2. Možnosti uložení atributových dat
Model (Bukáček 2005) používá k uložení atrib utových stejnou strukturu, jako je využita
pro atributová data v modelech popsaných v předchozích kapitolách. Tento model počítá
s uložením atributových informací poměrně nezávisle na prostorové části geoda tabáze. A
navíc samostatně pro každou vrstvu. To umožňuje snadno pracovat s atrib utovými tabulkami
jednotlivých vrstev zcela nezávisle na ostatních atributových tab ulkách. Případně i definovat
práva přístupu k atributovým tabulkám, pokud by to mělo v nějaké konkrétní implementaci
smysl. Toto řešení počítá s vytvářením a odstraňováním tabulek v průběhu života databáze.
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Že nejde o zcela standardní řešení, napovídá už obtížnost vyjádřit tuto skutečnost v relačním
datovém modelu. Přidání tabulky je vlastně změnou modelu. A to i v případě, jako je tento, že
tyto tabulky mají vždy stejnou roli. Mají stejnou roli, ale různou strukturu (až na atributy
odkazující do prostorové části geodatabáze). Pro přesnému vyjádření této skutečnosti je třeba
něco jako

abstraktní třídu či entitu, kterou ale relační datový model nenabízí.

A právě nutnost vytvářet a odstraňovat tabulky je nevýhodou tohoto řešení. Znamená to
také, že aplikace musí mít práva create table a drop table na databázi.

Jinou možností je

vytvořit model

s pevnou strukturou ukládání atributových dat a rozkládat

atributové tabulky do této struktury. Na konceptuální úrovni mají atributová data

společné

vlastnosti, ze kterých lze vyjít. Na fyzické úrovni se však atributové informace mohou velmi
lišit a problémem je implementace, která umožní zaznamenat vše
Koncept lze

vyjádřit

několik atributů.

potřebné.

takto: Vrstva má atributovou tabulku. Atributová tabulka obsahuje

Atribut má

několik

hodnot, vždy jednu pro každý tvar z vrstvy. (obr. 7)

V diagramu pro jednoduchost nejsou zobrazeny všechny atributy, ale jen
schéma a AttributeTable neobsahuje žádné atributy navíc oproti
vztahu 1:1, proto je lze

opět sloučit.

původní

klíče. Relační

JanLayer a je s ní ve

Schéma Atribute má atribut name pro uložení názvu.

Schéma AttributeValue má atribut value pro uložení hodnoty.
JanLayer
idLayer
(PK)
idProjection (FK)

JanShapeList
idGeoShape (PK)
idProjection (FK)
AttributeTable
idLayer (PFK)
Atribute
idLayer
(PFK)
idAttribute (PK)

AttributeValue
idGeoShape (PFK)
(PF~\)
idLayer
idAttribute (PFK)

Obrázek 7: Atributová data 2

Tímto konceptem je současně realizován vztah mezi vrstvou (JanLayer) a tvarem
(JanShapeList) (dříve realizovaný relačním schématem W_Layer).
Pokud je třeba umožnit existenci vrstvy bez atributové tabulky, je třeba koncept pozměnit.
Např.

podle diagramu na obr. 8.

78

idGeoShape (PFK)
idLayer
(PFK)
1k_W_Layers_ anSha~eL=ist.;;;.;;.....

--,

JanLayer

JanShapeList

idLayer
(PK)
idProjection (FK)

idGeoShape (PK)
idProjection (FK)

Atribute
idAttribute (PK)

AttributeValue

1-4----~EIidAttribute (PFK)
idGeoShape (PFK)
idLayer
(PFK)

Obrázek 8: Atributová data 2

konceptů

U obou

nastává problém

při

fyzické realizaci schématu AtributeValue a jeho

atributu value. Ukládané hodnoty mohou být
řetězcová

různých typů. Může

to být

celočíselná

hodnota,

hodnota, atd. Tyto hodnoty mají vztah ISA k hodnotě. To je vztah, který se

reprezentuje vobjektovém modelu díky
modelu byly popsány v kapitole 5.3.2.1.
ValueType

určuje

dědičnosti.

dobře

Možnosti jeho realizace v relačním

Přijatelné řešení

je

naznačeno diagramem

na obr. 9.

datový typ hodnot atributu a tím také ve které položce schématu

AttributeValue je uložena.

JanShapeList

JanLayer
IdLayer
(PK)
idProjection
(FK)
layer_name
,~ttr Ibute Jaljle
de::: cr Iptlon
Ixmin
Iymin
Ixma x
Iyma x
Izrrun

idGeoShape (PFK)
idl.ayer
(PFK)
rs_JanLayer

nShape s hap e Je n ~ h
X_centroid
Y _centroid
C_accuracy
~~

Izrr,a

.!1,ttribute"""'alue
idAttribute
(PFK)
idGeoShape
(PFK)
idLayer
(PFK)
'·.. elue_bigint
value_'·,,·arch;':!r
velue Jon ~lbl ob

Atr ibute

r
ValueType
idValueTvpe (PK)
t:.. . pe

idGeoShape
(PK)
idProjection
(FK)
shape_name
type-.Qeometry
s h ape_ar ea
s h sp e _'perimete r

id.l1.ttribute (PK)
idValueType (FK)

name

value_1108t

J

Obrázek 9: Atributová data 3
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Z _cooťciin ate
shape_binary
spatialKey
xmax
ymax
xmin
ymin
zmax
zrmn

Případně by bylo možné pro atribut value zvolit nějaký univerzální datový typ a na něj

všechny typy hodnot převádět. Dostatečně univerzální by byl zřejmě pouze binární záznam
(např. LONGBLOB). To ovšem značně komplikuje možnosti práce s hodnotami v tomto

atributu.

5.3. Návrh objektového modelu
V objektově orientovaných technologiích jsou systémy modelovány pomocí objektů a
jejich interakcí. Tento přístup je blízký přístupu z nějž vychází vektorová reprezentace geodat.
Proto objektové databáze disponují
geodat v hierarchické

prostředky

vhodnými pro uložení vektorové reprezentace

struktuře.

Jednotlivé prvky vektorového modelu lze z hlediska jejich uložení nejlépe popsat pomocí
tříd.

diagramu

Třídy zobecňují

jednotlivé typy

Geoobjekty se sdružují do vrstev. Vrstva je
v diagramu

vyjádřeny

jako

třídy

vlastně

jak byly popsány v kap.

kolekcí

geoobjektů.

se stereotypem table. Ke geoobjektu

atributová informace v podobě skupiny
kolekcí podle vrstev. Návrh diagramu
V návrhu jsou geoobjekty

geoobjektů,

atributů.

tříd

rozděleny

Tyto skupiny

atributů

být

přiřazena

jsou sdružovány do

je na obr. 10.

podle jejich dimenze. Podle dimenze se budou lišit

jejich vlastnosti a také metody. Z obecně nelineárních reprezentací
plocha) jsou odvozeny jejich po

může

Kolekce jsou

částech

geoobjektů (křivka,

lineární reprezentace (linie, polygon). Tyto vztahy

j sou vztahy generalizace-specializace a realizují se využitím

dědičnosti. Některé

geobjekty

j sou složené, tzv. multiobjeky.
Křivka

je definována

počátečním

a koncovým nodem, vertexy a

interpolační

funkcí mezi

nimi. Plocha je definována hraničními liniemi.
Geoobjekt je definován v projekci a má atributové vlastnosti. Vertex neboli lomový bod
nemá atributové vlastno sti, není geoobjektem. Je to vlastně pomocný objekt, který je
stavebním prvk em geoobjektů. Atributové vlastnosti se sdružují do řádků, jejichž kolekce
tvoří atributovou tabulku pro vrstvu, která je kolekcí geoobjektů.

Podrobné rozpracování tohoto návrhu překračuje rámec, této práce.
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Obrázek 10: Diagram tříd
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6. Diskuze
Práce je zaměřena na použití datového modelování pro uložení dat geografických modelů
ve vektorové reprezentaci.
V první části jsou shrnuty teoretické principy obou disciplín, geografického i datového
modelování. Tato

část

vychází ze studia literatury a praktických zkušeností autora v těchto

oborech. Je snaha popsat teoretická východiska
informační zdroj

části

vytvoření

aby práce mohla sloužit jako

pro zájemce o tyto obory. V rozsahu diplomové práce však nelze popsat vše

do hloubky, proto na podrobné
V druhé

uceleně,

vysvětlení některých

metod je odkazováno do literatury.

práce jsou aplikovány metody datového modelování na

příkladu

datového modelu pro uložení geodat za pomoci formálních

srovnání s modelem

(Bukáček

2005)

vytvořeným

z praxe. Jde o

postupů.

A jeho

na základě praktických zkušeností.

V kapitole 5.3 jsou formulovány požadavky na ukládání vektorových dat geodatabázi
Janitoru (JGDB).
Na

základě požadavků

relačním

je formulován konceptuální datový model, který je

diagramem. Diagram je

vytvořen

vyjádřen entitně

bez pomoci CASE nástroje, pouze s papírem a

tužkou.
Ve fázi logického modelování je provedena normalizace metodou postupné dekompozice.
Normalizace je

ukončena ve

stádiu 3. normální formy, která je tomto

případě

shodná s Boyce-

Coddovou a 4. normální formou. Další normalizace v tomto případě stejně jako ve většině
praktických
3. NF je

případů

nemá význam.

ověřena ještě

Vytvořený

metodou syntézy.

model (obr. 3) se od modelu vytvořeného (Bukáček 2005) liší ve způsobu

realizace některých vztahů 1:n. Jsou to vztahy, které jsou ve skutečnosti 1:1. Kvůli možnosti
nastavení integritních omezení je navržena úprava vztahů dle modelu (obr. 4) Model
(Bukáček 2005)

se od této varianty modelu liší jen dekompozicí schématu janShapeList a

vytvořením JanShape(idGeoShape(PFK), shape_binary).

Z teoretického pohledu je tato dekompozice zbytečná. A je dokonce předpoklad, že
dotazování do více tabulek bude databázi mírně zpomalovat. Proto je v kapitole 5.3.2.3.
navržena možnost ještě další denormalizace.
Užitím formálních postupů byla potvrzena správnost struktury (Bukáček 2005). Krom toho
tento postup ukázal existenci variant a navrhl možné zmenšení počtu relací v databázovém
schématu.
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V kapitole 5.3.5. je prezentován návrh funkcionality na straně databáze. Podpora tvorby
funkcí a triggerů v DBMS MySQL je poměrně nová. Ukázala se však jako dostatečná.
S výjimkou nutnosti použít ne právě čistý trik pro vyvolání chyby uvnitř triggeru.
V kapitole 5.2. je popsán model uložení atributových dat podle (Bukáček 2005) a navrhnut
model alternativní. Jsou porovnány výhody i nevýhody obou

modelů.

Ani jeden není

přfliš

vhodný pro realizaci v relační databázi. V (Bukáček 2005) jsou největším problémem změny
databázového schématu. V druhém modelu je problém s uložením
fyzické úrovni reprezentovat
užitečný

různými

datovými typy. V

řešení

atributů,

které je

třeba

na

tohoto problému by byl

polymorfismus objektového přístupu.

Proto je velice podobný model použit i rámci objektového modelu, kterým se zabývá
kapitola 5.3. Je zde

vytvořen

diag ram

tříd,

jako základ modelu uložení vektorových geodat

v objektových databázích. Problematice objektových databází se chce autor
své další práci.
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věnovat

ve

7.

Závěr

V práci jsou aplikovány formální metody datového modelování při vytváření datové
struktury pro uložení geodat v systému Janitor. Výsledné návrhy datových struktur potvrzují
správnost dosavadního vývoje. Obsahují však i odlišnosti, které budou inspirací pro možný
jiný pohled

při

dalším vývoji systému. Krom struktur pro uložení dat jsou zde navrženy

funkce pro práci s nimi. Tyto funkce

rozšiřují

možnosti operací na

straně

databázového

serveru.
Práce obsahuje

přehled

teoretických

principů

geografického a datového modelování. Tyto

principy popisuje, dává do souvislostí a poukazuje na matematické teorie v jejich základech.
Práce se zabývá také možností využití
v datovém modelování

příliš běžné.

objektově

orientovaných technologií, které nejsou

Zdá se však, že nabízejí

uložení geodat.
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řadu

vlastností

užitečných

pro
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