
Oponentský posudek magisterské práce

Jakub Hettler: Automatická publikace metadat a dat pro mapové a katalogové
systémy z rastrových podklad· v POSTGRESQL

P°edloºená magisterská práce Jakuba Hettlera se v¥nuje velmi pot°ebné a aktuální problematice auto-

matizace správy velkých rastrových dat a jejich metadat. Práv¥ s rostoucím mnoºstvím dat roste i pot°eba

automatizace procesu jejich zpracování. Geoinforma£ní systémy, metadatové systémy i mapové servery

umí velice dob°e s daty pracovat, ale jejich vzájemné (polo)automatické propojení je sou£ástí °ady aktu-

áln¥ °e²ených úkol·. Hlavním cílem autora bylo popsat moºné open source technologie vhodné pro uloºení

rastrových dat i metadat v geodatabázi a zárove¬ umoº¬ující je publikovat ve form¥ mapové nebo meta-

datové sluºby. V rámci vybraných open source projekt· pak autor sám navrhuje a implementuje °e²ení

publikace rastrových dat v£etn¥ jejich metadat.

Magisterská práce je po formální stránce velmi p°ehledná, dob°e a jasn¥ strukturovaná a celkov¥ spl¬uje

poºadavky kladené na magisterskou práci. Rozsah práce je 70 stran v£etn¥ seznamu zdroj· a p°íloh.

P°ílohou práce je i CD s elektronickou verzí práce, zdrojovým kódem aplikace a testovacími daty. Text je

psán srozumiteln¥, bez v¥t²ích p°eklep· a pravopisných chyb. Je d·leºité poznamenat, ºe autor do textu

vkládá jen drobné ukázky zdrojového kódu, které jsou nutné pro pochopení. Celý zdrojový kód je na

p°iloºeném CD, je dob°e komentován a tím dopl¬uje °adu informací k textu diplomové práce.

Obsah práce m·ºeme rozd¥lit na 2 hlavní £ásti - metodickou (p°ehled existujících °e²ení, jejich moº-

nosti, výhody a nevýhody) a £ást implementa£ní (vlastní navrºení struktury a popis implementace autorské

aplikace MTDTRasPub). V teoretické £ásti autor správn¥ postupuje od obecné roviny (de�nice a popis

existujících standard·, vymezení oblasti zájmu jen na open source a svobodný software) aº po konkrétní

koncept °e²ení (výb¥r vhodných komponent a popis jejich vlastností ve vztahu k °e²enému tématu). Autor

ve své implementaci propojuje následující 3 základní aplikace: PostgreSQL (v£etn¥ PostGIS), GeoNe-

twork opensource a GeoServer. Nedílnou sou£ástí konceptu °e²ení jsou i obecn¥ pouºívané knihovny (nap°.

GDAL) a díl£í software (raster2pgsql, CURL aj.). Volbu v²ech pot°ebných komponent autor v textu sice

stru£n¥, ale pochopiteln¥ zd·vod¬uje. Volbu implementa£ního prost°edí ovliv¬uje i volbu programovacího

jazyka, kterým je Java.

Implementa£ní £ást práce se v¥nuje návrhu a výboji vlastní aplikace. Je správné, ºe autor v po£átku

své práce �zmrazil� jednotlivé verze pot°ebných program· v ur£itém stádiu vývoje. Tím je jasn¥ vymezeno

ke které verzi a ke kterému £asu je aplikace platná. Jak autor sám dokládá v diskusi, je vývoj jednotlivých

komponent velmi rychlý a jen b¥hem roku se n¥které komponenty výrazn¥ m¥ní. Zásadní struktura celého

návrhu je vid¥t na obrázku 11. A£koli autor implementuje � jen� MTDTRasPub aplikaci, je zcela z°ejmé, ºe

musí nutn¥ popsat i chování ostatních sou£ástí systému. V implementa£ní rovin¥ autor nejd°íve popisuje

kon�guraci prost°edí, které je nutné pro b¥h vyvíjené aplikace. Zde bych ocenil hlavn¥ poukázání na moºné

chyby a nesrovnalosti pro jednotlivé systémy (nap°. chybový seznam pro správnou kon�guraci aplikace

Geonetwork, str. 48). P°esto, ºe kon�gurace databáze, aplikace Geonetwork opensource i díl£ích knihoven

(GDAL, raster2pgsql) vychází z dostupných manuál· a dal²ích zdroj·, ne²kodilo by na více místech doplnit

aspo¬ stru£nou ukázkou kódu i v textu (nap°. ukázka �p°epsání� kon�gurace p°ipojení vrstev do mapového

klienta Geonetwork, str. 49). Moºná by bylo vhodné stru£n¥ nastínit, jak jsou pro v²echny díl£í aplikace

v rámci implementa£ního prost°edí, °e²eny chybové stavy - log chyb, p°ípustnost hodnot apod.

V kapitole 5 autor detailn¥ji popisuje vlastní vývoj programu MTDTRasPub. Popis je °e²en logicky

od vstupních dat, metadat, datových struktur pro rastry aº po publikaci mapových sluºeb a výstup

metadatových záznam·. I p°es relativní stru£nost povaºuji text za dostate£ný, protoºe je velmi dob°e

dopln¥n v rámci komentá°· ve zdrojovém kódu. Nedílnou sou£ástí je nejenom testování funk£nosti systému,

ale i jeho odezvy. Prezentovaná £asová odezva systému je velmi dobrá, ale zde bych byl hodn¥ opatrný.

Pln¥ souhlasím s autorem, ºe uvedený zp·sob testování má své limity a bylo by nutné testy výrazn¥ roz²í°it

(více prost°edí, více uºivatel· apod.). Vzhledem k cíl·m práce bych ale v této £ásti ocenil v¥t²í diskusi

a náhled do problému zpracování XML soubor· s metadaty v rámci Geonetwork opensource (publikace

metadat, validace metadat dle standard· apod.). Proto bych m¥l otázky na autora do diskuse k obhajob¥:

1



• Jakým zp·sobem by bylo moºné otázku validity metadat v katalogové aplikaci °e²it? Bylo by moºné

nastínit n¥které moºné budoucí kroky (v rámci aplikace Geonetwork opensource nebo p°ímo ve

vlastní aplikaci MTDTRasPub)?

• Setkal se autor s jiným °e²ením publikace obrazových vícepásmových dat neº jím uvedené °e²ení

pomocí pluginu Java Advanced Image (JAI)? P°ípadn¥ které z moºných °e²ení nalezeného problému

(nap°. na ukázce dat z druºice QuickBird) je dle autora nejvíce vhodné do budoucna implementovat?

Magisterská práce má dob°e zvolené téma i díl£í cíle a p°iná²í návrh reálné aplikace, která zapl¬uje mezeru

v sou£asném procesu správy a publikace rastrových dat v rámci open source °e²ení. Autorovi se poda°ilo

vytvo°it pln¥ funk£ní aplikaci, která spl¬uje de�nované cíle. Je z°ejmé, ºe se jedná o první verzi a tak

zde z·stává mnoho prostoru pro optimalizaci. Práce také dokládá, ºe b¥hem jejího zpracování se autor

musel detailn¥ seznámit s velkým mnoºstvím program·, knihoven, p°ístup· a standard·. P°edkládanou

magisterskou práci hodnotím velmi pozitivn¥ a doporu£uji k obhajob¥. Navrhuji hodnocení známkou

výborn¥.

V Prachaticích dne 16. 9. 2012

Mgr. Stanislav Grill
Katedra biologie ekosystém·
P°írodov¥decká fakulta Jiho£eské univerzity v �eských Bud¥jovicích
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