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Návrh datového modelu pro databáze naviga čních dat a jeho 
implementace do prost ředí GIS 

Abstrakt 

Práce se zabývá problematikou uložení a správy prostorových dat určených pro účely turn-by-

turn vozidlové navigace. Popisuje způsob uložení statistických dat v různých databázových 

modelech i trend ukládání prostorových dat do objektově relačních databází. Praktickým 

výstupem je schéma konceptuálního a logického modelu databáze vytvořeného pomocí notace 

modelovacího jazyka UML v programu Microsoft Office Visio 2003 a fyzická struktura 

navrženého modelu ESRI geodatabase, jehož funkcionalita byla ověřena na zkušebním vzorku 

dat. Vytvořený model zefektivňuje proces naplňování databáze i její správu. 

Klíčová slova: datové modelování,  vozidlová navigace, geodatabáze 

 

 

 

Data model for database for navigation data and it´ s implementation 
into GIS 

Abstract  

This thesis deals with topic of  storage and management of geo-data for turn-by-turn 

automotive navigation. Describes way of storage of statistical data in  different database 

modells and current trend of storage of spatial data into object-related databases. The pratical 

result is scheme of conceptual and logical database model created in notation of Unified 

Modelling Language in Microsoft Office Visio 2003 software and physical structure of ESRI 

Geodatabase. It´s functionality was validated using the sample data. Developed model affects 

efficient editing data in database and it´s management.     

Keywords:  data modelling, automotive navigation, geodatabase
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADT  Abstract Data Type = abstraktní datový typ 

BLOB  Binary Large OBject =  binární velký objekt 

CASE  Computer Aided Software Engineering = nástroj pro vývoj informačních 

systémů 

DBMS  DataBase Management Systém = systém řízení báze dat 

DDL   Data Definition Language =  jazyk pro definování dat 

DML   Data Manipulation Language = jazyk pro manipulaci s daty 

GDF  Geographic Data File = datový formát geografických dat 

GPS  Global Positioning Systém = globální polohový systém 

IS   informační systém 

ISO  International Standardization  Organization = Mezinárodní organizace pro 

standardizaci 

ITS  Intelligent Transportation Systems = inteligentní dopravní systémy 

OMG   Object Management Group = mezinárodní organizace pro standardizaci 

prostorových dat 

OID   Object IDentifier = identifikátor objektu 

OO  Object-Oriented = objektově orientovaný 

OOSŘBD  Objektově Orientovaný Systém Řízení Báze Dat 

ORSŘBD  Objektově Relační Systém Řízení Báze Dat 

RMD   Relační Model Dat 

RSŘBD  Relační systém řízení báze dat 

SŘBD  Systém Řízení Báze Dat 

SQL  Standard Query Language = Standardní Dotazovací Jazyk 

QBE Query By Example = neprocedurální dotazovací jazyk 

UIR-ADR  Územně identifikační registr adres 

UDF User-defined function = uživatelem definovaná funkce 
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UDT User-defined type = uživatelem definovaný typ 

UML  Unified Modeling Language = jednotný modelovací jazyk 

XML  Extensible Markup Language = rozšiřitelný značkovací jazyk 
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1 ÚVOD 

Se stále rostoucím počtem obyvatel, a jako příčina a současně důsledek globalizace, vyvstává 

obecný požadavek na vysokou mobilitu všech objektů reálného světa. V oblasti dopravy je 

patrná snaha o vyřešení nových problémů, které se objevily v souvislosti s dalším rozšiřováním 

dopravní infrastruktury, zvyšováním počtu dopravních prostředků, ohrožováním životního 

prostředí i bezpečnosti účastnících se subjektů. Řešení právě takovýchto otázek si za cíl kladou 

obory dopravní telematika a inteligentní dopravní systémy. Jednou z technologií, jež zaštiťují 

tyto disciplíny, jsou také systémy využívané pro pozemní navigaci vozidel.  

Personální navigační systémy, jejichž prudký rozmach jsme v posledních několika letech 

mohli zaznamenat i u nás, nejsou jen vymožeností zpříjemňující naše cestování. Z úhlu pohledu 

dopravní telematiky se jedná o důležitou technologii, která pomáhá omezit jisté dopravní 

problémy. Navíc, je-li navigační systém integrován do činnosti bezpečnostních složek a 

záchranných systémů, může zkrácení dojezdové doby zachraňovat lidské životy a majetek. 

Navigační přístroj se díky svým nesporným přednostem oproti živému navigátorovi s papírovou 

mapou v ruce stává čím dál běžnějším vybavením vozu. Prvním z těchto kladů je odstranění 

stresových situací, které mohou pro řidiče nastat ve vyhrocené dopravní situaci, mnohdy v 

neznámém prostředí, bez schopnosti rychle určit aktuální polohu a leckdy za současné 

konfrontace jeho názorů se spolujezdcovými. Hlas navigačního systému zaručuje mnohem větší 

bezpečnost jízdy. Hlásí budoucí úkony řidiči v dostatečném předstihu a umožňuje mu tak 

věnovat plnou pozornost dopravní situaci.  

Hlavní předností je pochopitelně nalezení optimální trasy do zadaného cíle, v případě 

dynamické navigace i s ohledem na aktuální události v dopravní situaci, na něž dokáže pružně 

zareagovat. Cesta do cíle je tak rychlejší a mnohdy kratší. Vyhledání nejvhodnější trasy je 

prováděno na základě digitálních mapových podkladů, které jsou právě tím, co dělá navigaci 

navigací. Jsou tou nejdůležitější součástí společně s navigačním programem fungujícím na 

určitém hardwarovém zařízení. Protože výrobců navigačních přístrojů přibývá v poslední době 

geometrickou řadou, nelze donekonečna vytvářet inovativní funkce, které by výrazně odlišily 

jeden přístroj od druhého a zaručily mu tím pomyslné označení „nejlepší“. Proto hraje velice 

důležitou roli fakt, jakými mapovými podklady je přístroj vybaven. Kvalitní navigační databáze 

je základním předpokladem pro bezchybné a spolehlivé fungování navigačního procesu. Na 

jejím základě dochází k určení aktuální polohy vozidla a vygenerování nejbližší (případně 

nejrychlejší, nejekonomičtější) trasy k danému cíli.  
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Kromě primární složky navigační databáze, kterou je síť komunikací, musí tato obsahovat i 

potenciální cíle cesty a další reálné prvky, které jsou buď nezbytné pro navigační proces, nebo 

slouží k dokreslení obrazu krajiny a tím k usnadnění uživatelovy orientace. Data využívaná k 

navigačním účelům tak musí pokrývat ve velké míře podrobnosti rozsáhlé území, zahrnovat 

mnoho kategorií elementů a také musí být oproti běžným geografickým datům značně upravena. 

Velký důraz je kladen zejména na dosažení jejich vysoké polohové přesnosti. Díky všem těmto 

požadavkům je pořízení navigační databáze, její správa a aktualizace značně náročnou a 

nákladnou činností. Také distribuce takto polohově i atributově obsáhlé databáze až po 

konečnou podobu digitální mapy není triviálním procesem. Dobře navržená a strukturovaná 

databáze může výrazně ulehčit zacházení s těmito daty a usnadnit její zpracování různými 

subjekty až do finální formy. Navigační databáze, jako základní stavební prvek systému 

navigace, bude objektem zájmu této práce. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je vytvoření univerzálního datového modelu pro databázi navigačních 

dat. Základní myšlenkou je aplikovatelnost modelu bez ohledu na zvolenou databázovou 

technologii. Návrh bude zpracován postupně na jednotlivých úrovních, jak je pro datové 

modelování běžné. Na primární, konceptuální úrovni, bude vytvořeno univerzálně použitelné 

schéma modelu. Záměrem je ale také ověření správné funkčnosti navrženého modelu, proto 

bude fyzicky implementován do konkrétní podoby formátu prostorových dat, jmenovitě do 

formátu geodatabáze. Na úrovni logického modelu tedy již budou zohledněny konkrétní 

implementační požadavky zvoleného datového formátu.  

Vytvořený datový model musí správně postihnout specifika dat používaných pro navigační 

účely. Obsáhne všechny nejdůležitější objekty dané oblasti zájmu a vhodně zachytí jejich 

vzájemné vztahy tak, aby byl funkční a prakticky použitelný pro danou aplikaci. Usnadní v co 

největší míře správu databáze a zautomatizuje proces kontroly správnosti dat již ve fázi jejího 

naplňování. Návrh modelu by měl představovat vylepšení nebo doplnění funkcí stávajících 

navigačních systémů, které lze ošetřit právě na databázové úrovni.  

Dílčím cílem této práce, který bude předcházet vlastnímu návrhu konkrétního modelu, je 

pochopitelně seznámení se s problematikou dotčených témat. V rámci úvodu do problematiky 

bude zpracována literární rešerše, která postihne poznatky z oblasti technologie pozemní 

navigace vozidel. To zahrnuje také pochopení specifičnosti dat určených pro navigační účely a 

požadavků kladených na jejich strukturu, uspořádání a aktualizaci. Bude nutné také porozumět 

oblasti databázových technologií a osvojit si znalosti a techniky samotného datového 

modelování. Na základě všech získaných poznatků bude určen konkrétní postup pro vytvoření 

vhodného datového modelu, který bude odrážet míru pochopení problematiky a úspěšnosti 

osvojených znalostí a dovedností. 

 

2.1 Metody a postupy 

Předpokládaným metodickým postupem je v první řadě prostudování dostupné odborné 

literatury, která se týká všech výše zmíněných témat. Důležitou součástí budou jistě také 

rozhovory s odborníky zejména v oboru navigace vozidel, které poskytnou cenné informace 
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nedostupné v literatuře, a které poslouží k rozvaze o obsahu a struktuře databáze navigačních 

dat.  

Pro vlastní tvorbu modelu bude použito jedné ze dvou nejčastěji používaných technik 

datového modelování – modelovací jazyk UML (Unified Modeling Language). Modelování 

databáze pomocí jazyka UML umožní vytvořit přehledné schéma zachycující hlavní objekty, 

které figurují v systému navigačního procesu, a jejich vzájemné vztahy.  

S použitím metody UML souvisí i použití podpůrného technického prostředku CASE 

(Computer Aided Software Engineering), který poslouží pro názorné grafické zachycení celého 

modelu. Pro vytvoření samotné fyzické geodatabáze bude využito exportu vytvořeného 

schématu do výměnného formátu. Následně bude vytvořena vlastní fyzická struktura 

geodatabáze, s níž již lze pracovat v příslušném prostředí geografického informačního systému. 

Pro zachycení prostorových vazeb důležitých pro databázi prostorových dat bude použito 

metody závěrečného definování prostorových a topologických vztahů v prostředí programu 

ArcCatalog. 

Ověření funkčnosti vlastního modelu proběhne prostřednictvím naplnění databáze 

zkušebním vzorkem dat a provedením základních operací, které bývají při správě navigační 

databáze běžné. Chování obsahu databáze pak prokáže, zda byl zadaný cíl splněn či nikoliv. 
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3 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

3.1 Naviga ční systémy 

Jak již bylo naznačeno v úvodu, navigační systémy spadají do resortu ITS (Intelligent 

Transportation Systems) technologií a dopravní telematiky, jež mají obecně za cíl zlepšení a 

zefektivnění dopravy. Konkrétně se jedná o témata jako je odstranění dopravních kongescí, 

zvýšení bezpečnosti dopravy, ekologie, management městské hromadné dopravy, zpoplatnění 

dopravní infrastruktury a mnoho dalších (Přibyl, 2005). Pozitivní účinek telematických systémů 

je už dnes jasně prokazatelný a lze jej vyjádřit jak formou ušetřených finančních prostředků, tak 

i úsporou časovou. Mnoho ze zmíněných problémů pomáhají řešit právě naváděcí 

systémy.Z nezávislé studie nizozemské společnosti TNO z února roku 2007 například vyplývá, 

že při řízení v neznámých oblastech je s použitím navigačního systému ujetá vzdálenost o16 % 

kratší, jízdní doba o 18 % kratší a počet nehod o 12 % nižší (URL 1).  

V počátcích svého rozšíření byly navigátory dostupné hlavně jako systémy zabudované 

v přístrojové desce automobilu, tudíž nepřenosné.  Byly dodávány již výrobcem automobilu. 

Jejich výhodou je napojení na elektronické obvody vozu, které usnadňuje a umožňuje 

implementaci dalších funkcí. Mívají velký displej, v případě jednoduchého menšího displeje je 

v některých případech možné jej demontovat podobně jako autorádio. Ovládají se převážně 

tlačítky a používají mapy uložené na CD nebo DVD. V minulosti se používaly více i navigační 

systémy poskytující pouze hlasovou navigaci bez vykreslování mapy, nebo naopak vykreslující 

trasu na displeji ale nepředávající audio povely. 

Se zlepšováním mapového pokrytí našeho území a díky větší dostupnosti a snižující se ceně 

potřebných technologií se u nás v posledních dvou letech navigátory masově rozšířily. Mají ale 

spíše podobu přenosných zařízení, která jsou několikanásobně levnější než zabudované 

navigace. Ovládají se pomocí dotykové obrazovky prstem nebo stylusem. Kromě samotné 

navigace současné personální navigační systémy často plní funkci  multimediálních center pro 

prohlížení videa a fotografií, k přehrávání hudby, použití jako handsfree atd. 

Primárním cílem všech navigačních systémů je ale nahradit pokud možno v plné funkčnosti 

živého navigátora ve vozidle. Analogicky tak navigační systém podle Přibyla (2005) vykonává 

tyto tři funkce: 

• Určení polohy vozidla, 

• výpočet optimální nebo možné trasy, 
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• předání doporučení řidiči v závislosti na momentální poloze vozidla. 

Systém tudíž musí být opatřen přístrojem pro stanovení momentální polohy, která se 

znázorní v mapě, jíž je každý navigátor vybaven. Dále určí trasu, po níž se má řidič pohybovat, 

aby dosáhl určeného cíle, a hlasovými pokyny jej vybízí k nutným odbočovacím manévrům. 

Všechny tyto tři subsystémy společně spolupracují a vzájemně se doplňují v celém průběhu 

navigačního procesu. Aktuální poloha vozu je určována kontinuálně, ale i výpočet trasy může 

být během jediné cesty několikrát dle potřeby zopakován 

3.1.1 Určování polohy vozidla 

V případě automobilové navigace se konkrétně jedná o takzvaně lokální určení polohy. To 

znamená, že vozidlo jako subjekt samo určuje svoji pozici. Druhým typem určování polohy je 

dálkové určení, kde ovšem polohu objektů zjišťuje centrální jednotka (například radar). 

Navigátory vždy určují svoji absolutní polohu a čím dál tím častěji svá měření doplňují o 

určování také polohy relativní. 

Absolutní měření polohy 

Jedná se o vyjádření pozice daného objektu vzhledem k zemským souřadnicím. Pro její určení 

se nejčastěji využívá magnetický kompas a hlavně některý z globálních pozičních systémů.  

V minulosti bylo učiněno několik pokusů o vybudování globálního polohového systému 

(např. TRANSIT), ovšem v současné době je plně funkční, nepřetržitě a zdarma dostupný i 

široké veřejnosti pouze systém GPS (Global Positioning System). Proto i v oblasti automobilové 

navigace drtivá většina komerčních personálních navigací používá pro stanovení své polohy 

přijímač GPS, přestože existují i přístroje pro určení polohy, které jsou schopny pracovat i se 

signály vysílanými ruskými družicemi systému GLONASS. 

Relativní měření polohy 

Relativním měřením rozumíme určení polohy s ohledem na jistý referenční bod. To zajišťují 

senzory měřící směr, pozici a vzdálenost od posledního měření, čímž se určí absolutní poloha. 

Důsledkem toho je, že pokud je předchozí výpočet polohy nepřesný, dochází ke kumulování 

odchylky, určení polohy je čím dál tím méně přesné a musí být různými metodami korigováno.  

„Senzory pro určování pozice vozidla měří různé veličiny (vzdálenost, směr, rychlost) 

odvozeně z mechanického soustrojí vozidla.“ (Přibyl, 2005, s. 150) Je snímáno otáčení hnacího 

hřídele, které je transformováno na elektrické impulsy, z jejichž počtu na otáčku hřídele a z 

konverzního faktoru je možné získat ujetou vzdálenost.  Jiným typem senzorů jsou čidla měřící 

úhlovou rychlost na kolech automobilu, z níž se taktéž vypočítává dráha. Pro určení směru se 

používají gyroskopy, v případě vozidel nejčastěji pneumatické. 

Právě některými z metod relativního měření je doplňována činnost GPS pro vylepšení 

přesnosti určení pozice vozidla. Signál GPS je totiž velmi slabý, pouze těsně nad hladinou 

základního šumu přijímače, proto dochází někdy během navigačního procesu k situacím, kdy 

není signál dostupný – například v tunelech, garážích, v oblasti zastínění signálu vysokou 
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městskou zástavbou a podobně. Nejčastěji navigátor využívá současně gyroskop 

zaznamenávající všechny odchylky od trasy vozidla a tachometr měřící ujetou vzdálenost. 

Navíc navigační systém porovnává a koriguje zaměřenou aktuální polohu podle reálné sítě 

komunikací v přesné digitální mapě (Přibyl, 2005). Integrace těchto doplňujících senzorů je 

snažší u navigací vestavěných do palubní desky automobilu právě z důvodu možnosti napojení 

snímačů na ostatní systémy automobilu. 

3.1.2 Pohyb po dopravní síti 

Obecně je na síť komunikací v navigační databázi systémem nahlíženo jako na soustavu uzlů 

(reprezentují křižovatky komunikací) a spojů propojujících tyto uzly (cesty mezi křižovatkami). 

Každý uzel musí kromě souřadnic obsahovat alespoň vlastnosti, které řeknou, odkud kam lze na 

něm odbočit. Každý spoj musí mimo jiné udávat, které uzly spojuje a za jakých podmínek lze 

na něm cestovat.  

Výpočet optimální trasy 

To, co uživatel požaduje od navigačního systému, je vypočítat, jak se v rámci existující 

dopravní sítě lze co nejvýhodněji dopravit z místa A do místa B. Nalezení optimální trasy mezi 

libovolnými dvěma body dopravní sítě podle požadovaných parametrů je označováno jako 

routování. Co znamená pojem „optimální“, záleží právě na řidičem zvolených kritériích. 

Nejčastěji se jedná o trasu nejkratší nebo nejrychlejší. Některé navigační systémy umí vzít 

v potaz i spotřebu paliva podle očekávané rychlosti jízdy na dotčených komunikacích a spočítat 

trasu nejekonomičtější. Lze ale také žádat vypočtení trasy, která se vyhne placeným úsekům 

komunikací nebo nezpevněným cestám. 

Podle Tuzara a kol. (1997, s. 26) je trasa definována jako „posloupnost uzlů a na sebe 

navazujících úseků mezi těmito uzly“. Speciálním případ trasy je trať – souvislá, orientovaná 

trasa, v níž se žádné uzly neopakují.  

Dopravní síť jako graf 

Z matematického hlediska jsou komunikační uzly a jejich spojnice považovány za vrcholy a 

hrany orientovaného ohodnoceného grafu. Teorie grafů se používá pro popis, analýzu a syntézu 

dopravních sítí a pro formulaci úloh na nich řešených.  

Turzík, Pavlíková (2007) definují graf jako dvojici (V,E), kde V je množina vrcholů a E je 

množina hran (množina některých dvojic prvků množiny V).  

Dopravní síť je možno vymezit jako „konečný, souvislý neorientovaný nebo orientovaný, 

ale alespoň neorientovaně souvislý, acyklický, hranově nebo uzlově ohodnocený graf, ve 

kterém existuje právě jeden takový uzel Z, ze kterého hrany pouze vystupují a dále právě jeden 

takový uzel U, do kterého hrany pouze vstupují“ (Tuzar a kol, 1997, s. 74). 
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Obr. 1: Grafový model dopravní sítě (zdroj: Tuzar a kol., 1997, s. 75) 

O konečném grafu hovoříme v případě, že množina vrcholů i hran je konečná. Souvislý je 

graf tehdy, pokud pro každou dvojici jeho vrcholů u,v (u≠v) existuje dráha m[u,v] nebo dráha 

m[v,u]. V silně souvislém grafu musí pro každou dvojici vrcholů existovat obě tyto dráhy 

současně. Jsou-li dvojice prvků množiny vrcholů neuspořádané, jedná se o neorientovaný graf, 

naopak jedná-li se o dvojice uspořádané, jde o graf orientovaný. Neorientovaně souvislý graf je 

orientovaný graf, který je souvislý bez ohledu na orientaci hran. Ohodnocený graf má hrany 

nebo uzly ohodnoceny určitým typem hodnoty, v případě dopravní sítě bývá touto hodnotou pro 

hrany nejčastěji délka komunikace (délka hrany) nebo doba potřebná k překonání daného úseku 

(doba trvání průchodu hranou). Orientovaný graf, který neobsahuje žádný cyklus ani smyčku, 

nazýváme acyklický. Smyčkou se označuje hrana spojující vrchol sám se sebou. Cyklus je silně 

souvislý graf, ve kterém do každého vrcholu právě jedna hrana vstupuje, a právě jedna z něj 

vystupuje (Tuzar a kol.,1997). 

V případě dopravní sítě se užívá pojmu uzel namísto vrchol. Uzel slouží pro vstup elementů 

do dopravní sítě (a)nebo pro jejich výstup z ní. Existence izolovaných vrcholů bez vstupující 

nebo vystupující hrany se tak v dopravní síti nepředpokládá. 

Nejkratší cesta v grafu 

„Úloha najít nejkratší cestu mezi dvěma vrcholy daného grafu patří k jedné z nejdůležitějších 

úloh v teorii grafů“ (Turzík, Pavlíková, 2007). 

Cestou rozumíme střídavou posloupnost bezprostředně po sobě následujících vrcholů a 

hran, která začíná a končí ve vrcholu, ve které se žádný vrchol neopakuje. Je-li cesta 

orientovaná, označuje se pojmem dráha. Pro zjednodušení a pro účely dopravních sítí se často 

oba tyto pojmy, jak bylo naznačeno výše, označují pojmem trasa. V dopravní síti odpovídá 

minimální trase ta s nejmenší délkou ze všech možných tras mezi počátečním a koncovým 

vrcholem (uzlem sítě), tzn. v tomto ohodnoceném grafu má nejmenší součet ohodnocení hran 

zahrnutých do této trasy.  

Úloha výpočtu optimální trasy z jednoho uzlu sítě do jiného daného uzlu je součástí 

úlohy pro stanovení trasy z  výchozího uzlu do každého dalšího. Výsledkem je jak samotný 

fyzický průběh trasy vyjádřený posloupností jejích uzlů a úseků, tak výpočet délky této 
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minimální trasy. Základní schéma výpočtu pro síť reprezentovanou hranově ohodnoceným 

souvislým orientovaným grafem zavádí pro každý uzel z množiny uzlů (kromě výchozího bodu) 

pomocnou hodnotu. Ta představuje v každém okamžiku délku minimální dosud nalezené trasy 

z výchozího bodu do daného uzlu. Pro každý uzel sítě se zjišťuje, zda tato dočasná hodnota je 

menší než délka trasy přes jiný uzel. Dokud se tak skutečně nestane, algoritmus opakuje 

porovnávání, v opačném případě je dočasná hodnota nahrazena hodnotou trvalou, která 

představuje délku minimální trasy do daného uzlu. 

Náhodné vybírání testovaných úseků ovšem vede u rozsáhlých a složitých sítí 

k neefektivnosti, protože úseky jsou k testování vybírány v libovolném pořadí a některé jsou 

tudíž testovány zbytečně. Navigační přístroj by tak trasu počítal neadekvátně dlouho. 

Výkonnější algoritmy oproti prohledávání všech úseků vybírají pouze ty, do jejichž koncových 

uzlů již byla trasa nalezena a hledají její pokračování. Proto efektivní algoritmy rozdělují 

množinu uzlů na podmnožinu uzlů, pro které již byla cesta z výchozího bodu nalezena, a na 

podmnožinu zatím nedostupných uzlů (Tuzar a kol., 1997). 

Jedním ze základních, velmi efektivních algoritmů, je Dijkstrův algoritmus, který je 

základem metod s pevným označováním uzlů. Ty vybírají do první podmnožiny uzly s nejnižší 

dočasnou hodnotou. Dijkstrův algoritmus prvotně inicializuje proměné: trvalou hodnotu 

výchozího uzlu (počáteční předchůdce) na 0 a dočasné hodnoty všech ostatních uzlů na ∞. Poté 

zjistí délku tras pro všechny uzly, které tvoří hranu s tímto výchozím bodem, a tyto hodnoty 

přiřadí daným uzlům jako nové dočasné hodnoty. Ze všech dočasných hodnot vybere tu 

nejkratší a z ní učiní hodnotu trvalou. Daný uzel se stává dalším předchůdcem. Opět se 

vypočítají délky tras pro všechny uzly tvořící hranu s novým předchůdcem a tyto hodnoty se 

uzlům přiřadí jako dočasné. Ze všech dosud  spočítaných dočasných hodnot se stanoví hodnota 

trvalá daného uzlu, který se zároveň stává dalším předchůdcem. Takto se algoritmus opakuje, 

dokud všechny uzly sítě nemají přiřazenou trvalou hodnotu, která je rovna délce minimální 

trasy pro každý z nich (Turzík, Pavlíková, 2007). Výpočet může být ukončen v okamžiku, kdy 

dojde k vypočítání nejkratší trasy do uživatelem zvoleného bodu. Přesný matematický zápis 

algoritmu je dostupný v literatuře (Turzík, Pavlíková, 2007 a Tuzar a kol., 1997). 

Je tedy nutno říci, že ne vždy nalezne optimalizační algoritmus opravdu tu nejoptimálnější 

trasu, v některých případech hraje určitou roli i náhoda. Použitý optimalizační program je vedle 

kvality, rozsahu a složitosti navigační databáze nejdůležitějším aspektem pro kvalitu routování. 

Proto každý výrobce navigačního systémů pečlivě tají, jakým způsobem a na základě jakého 

algoritmu jeho systém trasu vyhledává. 

3.1.3 Nastupující trendy v oblasti personálních nav igačních systém ů 

Aktuální otázkou v oblasti navigačních systémů je jejich využití v interakci se 

systémy informačními, které předávají řidiči informace před jízdou a během ní. V případě 
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personálních naváděcích systémů je konkrétním cílem Informačních a navigační systémů INS 

(Information and Navigation Systems) snižování kongescí, a tím urychlení dopravního proudu a 

lepší využití stávající dopravní sítě. Toto poslání má plnit stále se rozvíjející dynamická 

navigace. Oproti předávání informací všem vozidlům dopravního proudu, například pomocí 

proměnných dopravních značek umístěných podél komunikací, spočívá tato úloha v postoupení 

dopravních informací individuálně do každého vozidla.  

Nejčastěji citovaným je v této souvislosti celoevropsky fungující, standardizovaný systém 

RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message Channel). Navigační přístroj, který je TMC 

tunerem vybaven (jedná se o takzvaně aktivní navigační systém), umí přijímat dynamické 

dopravní informace o situacích jako jsou dopravní nehody, uzavírky apod., a pokud se týkají 

vypočítané trasy, může tuto přizpůsobit aktuální situaci na komunikacích. „Informace o 

dopravní situaci jsou v centru shromažďujícím dopravní informace zakódovány dle speciálního 

jazykově nezávislého protokolu ALERT-C a dále se přenáší prostřednictvím RDS kanálu, který 

umožňuje přenos digitálních informací v rámci rozhlasového vysílání VKV-FM“ (Svítek a kol., 

2004, s. 39). Každý dopravní problém je zakódován pomocí číselného identifikátoru, k němuž je 

v přiřazen sémantický význam z tabulek uložených společně s navigační databází. Tyto tabulky 

popisu události jsou přesně definovány mezinárodní normou (Bureš, 2006). 

Navigační databáze pro dynamickou navigaci musí obsahovat také tzv. lokalizační tabulky, 

které slouží jako společná platforma pro jednoznačný popis místa události. Je-li ohlášena 

mimořádná situace, je vyslána základní TMC zpráva obsahující následující složky: popis 

události (nehoda, práce na silnici, hustá mlha,…), lokalizace, směr a rozsah (směr, jímž je 

doprava událostí ovlivněna a místo, kam až sahá její vliv), předpokládaná doba trvání 

dopravních problémů a zda se doporučuje místo objíždět (Přibyl, 2007). Většina navigačních 

přístrojů umožní řidiči rozhodnout se, jestli má systém vzít informaci v potaz a trasu přepočítat 

tak, aby se vyhnul inkriminované události.  

 
Obr. 2: Obsah a interpretace dopravní informace zakódované pomocí ALERT-C. (zdroj: Bureš, 2006) 

Tato takzvaně „tichá data“ u nás v současné době společně s rozhlasovým vysíláním 

přenášejí stanice Český rozhlas 1 – Radiožurnál a v Praze Český rozhlas 6 Regina.  
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Klasická lokalizace s sebou ovšem přináší i řadu nevýhod, mezi něž patří zejména 

nemožnost lokalizovat vše z kapacitních důvodů, anebo značný časový interval mezi 

dokončením lokalizačních tabulek a samotným vydáním nového navigačního nosiče, který by je 

obsahoval. Z tohoto důvodu se hledá jiné řešení pro dynamickou navigaci, jímž se jeví být „on-

the-fly“ lokalizace. Ta spočívá ve vytváření lokalizační informace v okamžiku její potřeby a po 

jejím využití je vymazána. Pro využití této metody není nutné mít na straně vysílajícího a 

přijímacího stejnou mapovou databázi, pouze je pro obě strany vyžadována vektorová mapa ve 

formátu Geographic Data Files (viz. kapitola 5.1). Místo události z databáze přijímače je poté 

referencováno s databází vysílajícího různými metodami (Bureš, 2006). 

3.2  Prostorová a naviga ční data 

Navigační data jsou druhem prostorových, přesněji řečeno geografických dat vektorového 

formátu v digitální podobě. 

Stejně jako běžná statistická data mají ta prostorová negeometrickou (atributovou) složku, 

která popisuje vlastnosti daného prvku, případně jeho vazby s ostatními prvky. Základní 

odlišností je ale současná existence komponenty prostorové, která může vyjadřovat geometrii 

objektu i jeho topologické souvislosti s okolím. Geometrií je myšleno jednak udání polohy 

prvku vyjádřené hodnotou souřadnic v určitém souřadném systému a jednak jeho grafické 

vyjádření geometrickým útvarem eukleidovské geometrie (bod, čára, plocha). 

Zaměříme-li se na digitální model prostorových dat, mohou být data vyjádřena buď 

modelem vektorovým anebo rastrovým. Pro navigační účely je stěžejní model dat vektorový. 

3.2.1 Vektorový model prostorových dat 

Ve vektorovém modelu jsou všechny objekty tvořeny soustavou bodů a jejich spojnic (základní 

primitiva). Pokud je model tvořen pouze seznamem souřadnic geometrických primitiv 

popsaných samostatně, bez vzájemných prostorových relací mezi objekty, jedná se 

o tzv. špagetový model. Geometrické primitivum je podle Šímy (2003) objekt reprezentující 

jediný, spojitý, homogenní prvek geometrie. Geometrie popisuje prostorové aspekty 

geografické informace kvantitativně, pomocí souřadnic a matematických funkcí. Při 

transformaci souřadnicového systému se geometrie mění. Bezrozměrnými geometrickými 

primitivy, která reprezentují polohu párem souřadnic, jsou body (points). Spojnice dvou 

takových bodů vytváří jednorozměrný liniový segment. Soustavou těchto segmentů, kde vždy 

dva sdílejí jediný koncový bod (vertex) vznikají řetězce neboli lomené čáry (polylines). Jedním 

segmentem jsou obsaženy pouze tzv. extrémní body. Naopak, je-li řetězec uzavřený, 

reprezentuje hranici, která omezuje dvourozměrná geometrická primitiva – polygony (Rigaux a 

kol., 2002). Polygon může být kromě vnější hranice omezen také jednou nebo více hranicemi 

vnitřními.  

Kromě nutnosti odvozovat všechny vztahy mezi objekty výpočtem je nedokonalostí 

špagetového modelu také redundance (opakování) dat a tím i možnost vzniku nekonzistentnosti 
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dat. Například hranice mezi dvěma regiony je zanesena v modelu dvakrát, navíc může být 

v každém z obou případů její průběh zaznamenán odlišně, a tudíž vzniknou vnitřní chyby 

v podobě nežádoucích polygonů. Výhodou špagetového modelu je ale jeho jednoduchost a 

snadné přidávání nových objektů do souboru. 

Oproti špagetovému modelu se v topologickém modelu vyjadřují spojení a vazby mezi 

objekty nezávisle na jejich souřadnicích. Topologie je podle Koláře (2003) obor matematiky 

zabývající se popisem a analýzou prostorových vztahů mezi objekty. Šíma (2003) topologii 

popisuje jako „definování struktury prvků geosystému na základě jejich vztahů konektivity 

(vzájemného spojení) a kontinuity (vzájemné polohy)“. Topologie zůstává při pružné a spojité 

deformaci prostoru (při změně souřadnicového systému) neměnná. 

 Topologický model popisují  topologická primitiva a pochopitelně vztahy zavedené mezi 

nimi. Jsou to bezrozměrné uzly (nodes), jednorozměrné hrany (edges) a dvojrozměrné stěny 

(faces). Řetězec hran tvoří spoj (arc), který začíná i končí právě uzlem (Rigaux a kol., 2002). 

Vazby mezi objekty jsou v tomto modelu uspořádány do topologických tabulek – tabulky 

uzlů, spojů a polygonů. Tabulka uzlů je soupisem všech uzlů a spojů, které z daného uzlu 

vycházejí, anebo do něj vstupují. V tabulce spojů je pro každý spoj uveden počáteční a koncový 

uzel, a dále také polygon na levé a pravé straně (podle směru od výchozího ke koncovému 

uzlu). V tabulce polygonů jsou ke každému polygonu zapsané všechny spoje tvořící jeho 

hranici, konvenčně po směru hodinových ručiček (Kolář, 2003) . 

Část topologického modelu na obr. 3 je popsána následovně: 

P1: < a, b, f >; P2: < c, d, e, f >; f: [N1, N2, P1, P2, < >]; N1: [[3,0], < a, f, e >] 

 
Obr. 3: Reprezentace polygonů v topologickém modelu (zroj: Rigaux a kol., 2002) 

Speciálním rovinným případem topologického modelu je síťový model (spoje se neprotínají 

jinde než v uzlech). 

 

 



 

 - 22 - 

3.2.2 Prostorové a topologické vztahy 

Pro prostorové objekty reprezentované v digitálním modelu dat lze v rámci provádění analýz 

testovat jejich prostorové vztahy. Základními dotazy, jejichž návratovou hodnotou je buď 

odpověď „ano“ nebo „ne“, jsou pro srovnávané geometrické prvky následující: je identický? 

(equals), obsahuje? (contains), je uvnitř? (within), kříží se? (crosses), je oddělený? (disjoint), 

překrývá se? (overlaps) a dotýká se? (touches).  

Nad daty lze také provádět operace, jejichž výsledkem je nový geometrický útvar. Pro 

operaci buffer je to polygon sestávájící z bodů ve vzdálenosti rovné nebo menší zadané 

vzdálenosti od geometrického prvku. Operace Clip „ořezává“ původní geometrii jinou 

geometrií. Convex hull vytváří nejmenší konvexní polygon obklopující  geometrický prvek, 

funkce Cut pomocí linie rozděluje původní linii nebo polygon. Difference zanechává rozdíl 

geometrie původního prvku a prvku na ni aplikovaného. Intersect vrací geometrii, která je 

společná oběma porovnáváným prvkům, Union naopak sjednocuje oba geometrické objekty 

(Zeiler, 1999). 

3.3 Data pro navigace 

I když některé navigační systémy z důvodů esteticky propracovanějšího vzhledu zobrazují 

pohyb vozidla na displeji na podkladu rastrové mapy, samotný navigační proces ve skutečnosti 

pochopitelně probíhá na síti vektorových topologických dat. Aby data mohla sloužit pro přesnou 

turn-by-turn navigaci (tedy od křižovatky ke křižovatce), musí splňovat mnoho specifických 

požadavků a z hlediska obsahu pokrývat určitý rozsah prvků.  

Nejpodstatnějším prvkem pro databázi navigačních dat je samozřejmě úsek silniční nebo 

uliční sítě, který musí s dostatečnou přesností reprezentovat skutečný průběh komunikace. 

Zároveň ale musí brát v potaz celkovou dopravní situaci, aby bylo vždy možné jednoznačně 

určit další pohyb vozidla. To znamená, že je třeba zohlednit oddělené jízdní pruhy, dopravní 

ostrůvky jako pevná dopravní opatření a mnoho dalších aspektů (Vodňanský, 2002). 

Velký význam má způsob zachycení geometrie zejména na křižovatkách, kde se potkávají 

komunikace ve velmi ostrém úhlu. Aby se navigátoru zabránilo vygenerování pokynu „otoč se 

zpět“, jsou někdy tvary křížení komunikací v databázi zachycovány zdánlivě nepřesně. 

Samostatnou kapitolou je náročnost zakreslení složitých dopravních útvarů jako jsou 

komplikované víceúrovňové křižovatky atd.  

 
Obr. 4:Ukázka zachycení geometrie dopravní sítě (zdroj: Tele Atlas, 2003) 
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Geometrická síť komunikací je doplňována velkým množstvím atributů, ať už jde o fyzické 

parametry silnic nebo směr provozu, názvy ulic a mnoho dalších různorodých charakteristik. 

Desrosiers (2007) uvádí pro data jednoho ze dvou nejvýznamnějších světových producentů dat 

pro navigační účely NAVTEQ fyzická omezení jako je maximální povolená váha nebo délka 

vozidla, zákazy vjezdu určitého typu vozidla ale také nebezpečné zatáčky nebo výskyt silného 

bočního větru.  

Vodňanský (2005) zmiňuje pro produkty rovnocenného konkurenta na poli výroby těchto 

dat, společnost Tele Atlas, důležitost manévrů, které mají především podobu zákazů odbočení, 

přikázaných směrů jízdy nebo manévrů prioritních. Ty se vztahují k případům, kdy hlavní 

silnice nevede na křižovatce přímo. Dále jsou v databázi postihovány významné cíle navigace. 

Jedná se o zájmové body, tzv. POI (Points of Interest), jejichž počet byl pro Českou Republiku 

v roce 2005 udáván jako 35 000  plus více než 15 000 bodů pro centra sídel. 

3.4 Ukládání a správa dat 

Tak jako každá data, i ta navigační musí být nějakým způsobem uchovávána. V minulosti byl 

pro ukládání a správu dat běžný souborový přístup, který data organizoval v izolovaných 

souborech a provazoval je s uživatelskými programy. Z toho ale vyplývaly některé problémy, 

například v oblasti bezpečnosti dat, přístupu více uživatelů k datům a mnoho dalších. Proto 

postupně zcela převážil přístup databázový, který pro přístup k samostatné databázi využívá 

DBMS (Database Management System) a tím zajišťuje datovou nezávislost uživatelských 

aplikací. Tato situace zcela vyhovuje běžným statistickým datům, která nejsou nijak 

lokalizována. Co se týče prostorových dat, většina nových systémů využívá (alespoň pro 

atributy) také databázové zpracování, ale v některých případech jsou prostorová data stále ještě 

manipulována prostým zpracováním souborů. V jejich případě ale vyvstává  zásadní otázka, 

jakým způsobem zachytit v databázi právě geometrii prvků.  

Z velmi obecného pohledu databáze popisuje část skutečného světa a stává se tak společně 

s komunikačními prostředky součástí informačního systému (IS). Ten Dobešová (2004, s. 7) 

definuje jako „systém, který umožňuje účelné uspořádání sběru, uchování, zpracování a 

poskytování informací“. „Informační systém, který uchovává geografická data a umožňuje 

jejich zpracováním následně získat geografické informace, se nazývá geografický informační 

systém (GIS). Je to celý komplex nástrojů zahrnující výpočetní techniku i programové vybavení 

pro sběr a kontrolu dat, jejich uskladnění, výběr, analýzu, manipulaci a prezentaci“ (Kolář, 

2003, s. 11). 

3.4.1 Databázové technologie 

Samotný pojem databáze Dobešová (2004, s. 7) definuje jednoduše jako „místo, kam se ukládají 

všechny potřebné údaje“. Podle Koláře (2003) je databáze sestavou vzájemně provázaných 

datových souborů, které významově tvoří jeden celek. Pokorný, Halaška (2003) vymezují 

databázi jako centrálně zpracovávanou strukturu dat definovanou pomocí schématu (popis dat 
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na úrovni srozumitelné uživateli databáze a odpovídajícímu software) a existující nezávisle na 

aplikačních programech.  

Systém řízení databáze 

Jak již bylo naznačeno, mezičlánkem pro obousměrnou komunikaci mezi daty uchovanými 

v databázi a aplikačním programem je soubor softwarových prostředků nazývaný Systém Řízení 

Báze Dat (SŘBD), z překladu anglického Database Management System (DBMS). DBMS se 

stará o fyzické uložení dat a o jejich správu, ošetřuje víceuživatelský přístup a nastavení 

přístupových práv k datům a jejich sdílení při zachování integrity databáze (Dobešová, 2004). 

Dalšími přednostmi databázového zpracování jsou rychlejší přístup k strukturovaným 

a standardním datům, jejich perzistence (přetrvávání dat i po ukončení procesu a jejich 

znovupoužitelnost pro proces další), jednoduché změny obsahu databáze, odstranění redundance 

a nekonzistence dat, zavedení integritních omezení (explicitně určují podmínky, které musí data 

splňovat), zotavení z chyb (navrácení systému do stavu před poruchou), podpora transakčního 

zpracování (transakce je posloupnost akcí jako čtení, zápis, výpočet, se kterou se zachází jako 

s jedním celkem – provede se buď celá, nebo se databáze navrátí do stavu před začátkem 

transakce) a další. Rychlejší vyhledávání dat je umožněno zaváděním indexů pro určitý atribut. 

Záznamy jsou tříděny do indexových tabulek, což výrazně zrychluje vyhledávání oproti 

sekvenčnímu vyhledávání v celém souboru dat.  

 
Obr. 5: Funkce řídícího systému databáze (DBMS) (zdroj: Kolář, 2003)  

Komunikační jazyk 

Nezbytnou součástí celého databázového systému musí být také komunikační jazyk, který 

uživatel používá pro formulování požadavků na databázi. Jazyk může sloužit buď pro definici 

všech uživatelských dat potřebných pro danou aplikaci, potom se označuje jako DDL (Data 

Definition Language). Nebo je určen pro manipulaci s daty, potom se jedná o DML (Data 

Manipulation Language). Manipulací je myšleno jak přidávání, odstraňování a změny dat, tak 

jejich výběr podle daných požadavků. Tuto druhou část DML tvoří dotazovací jazyk (Pokorný, 

Halaška, 2003). 

Podle způsobu dotazování se rozlišují procedurální a neprocedurální jazyky. Procedurální 

dotazovací jazyk vyžaduje algoritmický popis vyhledávání dat, a proto je pro přechod mezi 

prvky datové struktury nutné znát hierarchii, v níž jsou data uspořádána. Analogicky se proto 
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tímto jazykem dotazuje na databáze hierarchického a síťového modelu. Naopak relační databáze 

bývá dotazována pomocí neprocedurálních dotazovacích jazyků. Ty nevyžadují znalost 

struktury databáze a vyhledávají data na základě vymezujících podmínek, kterým mají daná 

data vyhovovat. Nejvyužívanějším neprocedurálním jazykem je SQL (Standard Query 

Language), dalším příkladem je QBE (Query By Example). 

Jinou kategorií jsou objektově orientované dotazovací jazyky (C++, Java, Smalltalk, Visual 

Basic, Python). 

Model databáze  

Je důležité upozornit, že i v odborné literatuře panuje určitá nejednoznačnost co se terminologie 

databázových technologií týče. To, co Dobešová (2004) označuje za databázové modely na 

úrovni logické organizace databáze, Kolář (2003) a další popisují jako typy DBMS pojímané 

z koncepčního hlediska. Pokorný, Halaška (2003) označují databázový model jako kolekci 

pojmů sloužících k modelování, jehož výsledkem je databázové schéma, čili popis struktury dat.  

V současnosti nejvíce užívaným databázovým modelem je relační model dat. Také 

prostorové databáze bývaly nejčastěji organizovány tímto způsobem. Důležitou změnu ale 

znamenal rozvoj objektově orientovaného přístupu k databázím, který má vyřešit 

problematičnost databází pro komplikovaná data, jakými jsou například data prostorová. Pro 

úplnost budou uvedeny stručně i základní principy a charakteristiky méně používaných modelů 

– hierarchického a síťového.  

3.4.2 Relační model dat (RMD) 

Relační datový model vyvstal původně jako zcela teoretický přístup navržený E. F. Coddem 

v roce 1970. Je to model velmi přirozený způsobu lidského chápání. Základní strukturou 

v relačním modelu dat je relace, zjednodušeně tabulka, v níž se nevyskytují totožné záznamy 

(řádky tabulky). V tabulkách jsou uložena také metadata (data popisující samotná data). 

Každý záznam v tabulce odpovídá jedné entitě, jednoznačně identifikovatelnému objektu 

reality. Entita má nějaké vlastnosti nebo vztahy – atributy. Hodnoty stejného atributu jsou 

zaznamenávány do jednotlivých sloupců tabulky. Skupina entit stejných atributů je označována 

jako typ entity a tvoří tak jednu tabulku. Každý atribut je omezen svým datovým typem. 

V každém databázovém systému mohou datové typy být označovány jinak, ale v zásadě se 

rozlišují na textové (např. string), číselné (numeric), datumové (date) a logické (boolean).  

S tím souvisí v rámci ochrany dat i první integritní omezení zajišťující, že obsah databáze je 

správný, pravdivě odpovídá realitě. Atributová integrita je zajištěna definováním oboru hodnot, 

kterých může atribut nabývat (doména atributu). Dalším omezením je integrita entit, která je 

zaručena existencí primárního klíče. Primárním klíčem se stává jeden vybraný z kandidátních 

klíčů. Kandidátní klíč je jakýkoliv jeden atribut (jednoduchý klíč) nebo jejich skupina (složený 

klíč), který zcela jednoznačně identifikuje každý záznam. Nesmí však obsahovat neznámou 

nebo neexistující hodnotu (NULL). 
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Tabulky jsou mezi sebou vázány různými vztahy. Vztah je vazba mezi dvěma (bipartitní 

vztah) nebo více relacemi. Je realizován existencí cizího klíče, což je primární klíč v jiné relaci. 

Stupeň vztahu (kardinalita) vyjadřuje, kolik záznamů jedné relace odpovídá záznamu z druhé 

relace (a opačně). Může být 1:1, 1:N a M:N, přičemž vazba M:N nelze vyjádřit přímo, vyžaduje 

dekompozici na dva vztahy 1:N a užití vazební tabulky. Zvláštním typem vztahu je rekurzivní 

vazba relačně propojující entity stejného typu. Vztah může být pro entitu povinný nebo 

nepovinný. Z existence vztahů mezi relacemi vyplývá integritní omezení na referenční integritu 

pro relace ve vztahu 1:N. Ta musí zůstat zachována při úpravách záznamů (odebírání, přidávání, 

změna hodnoty) a znamená zachování nadefinovaných vztahů mezi relacemi. Přesněji, pro 

relaci na straně N nesmí vzniknout osiřelé záznamy, pokud jejich hodnota cizího klíče není 

NULL (Dobešová, 2004). 

V relačním modelem lze s daty manipulovat pomocí operací z množiny relační algebry. Do 

operací vstupují relace a výsledkem jsou opět relace. Základem je pět operací: kartézský součin, 

sjednocení, rozdíl, selekce (restrikce) a projekce (Pokorný, 2007). 

Pro relační databáze je dále důležitý princip normalizace související s návrhem relací. 

Převádí nenormalizovanou strukturu relací, která vznikla na začátku návrhu dle uživatelské 

představy o relacích, do struktury použitelné v relačním systému, kde se nebudou zbytečně 

opakovat data. Provádí se bezztrátovou dekompozicí do více tabulek. Základní požadavek na 

relaci je, aby byla v první normální formě (1NF). Ta vyžaduje, aby všechny záznamy v relaci 

byly atomické, čili je tvořila jediná, dále nedělitelná hodnota. Podrobně se zabývá normalizací a 

s ní spojenou funkční závislostí např. Pokorný, Halaška (2003). 

Standard Query Language 

SQL je tedy „standardní neprocedurální relační dotazovací jazyk podporovaný většinou 

dostupných databázových systémů“ (Dobešová, 2004, s. 40). Vznikl v 70. letech 20. století 

(tehdy ještě pod názvem Sequel) a byl několikrát standardizován (SQL-89, SQL-92) 

Mezinárodní organizací pro normalizaci ISO.  

SQL se skládá z příkazů pro definici dat, jejich editaci a výběr, pro definici přístupových 

práv a pro provádění transakcí. Výrobci databázových systémů implementují SQL do svých 

produktů odlišně, ale je patrná snaha o splnění ISO normy (Dobešová, 2004). 

Významné změny doznalo SQL v roce 1999, kdy do něj byla vnesena objektová orientace, 

zároveň bylo v rámci SQL Multimedia (SQL/MM) standardizováno pět nových částí ISO 

9075:1999. Současná poslední standardizovaná verze je z roku 2003.  

Hierarchický model dat 

Tento model dat je založen na strukturování záznamů v rámci vztahů nadřízenosti a 

podřízenosti. Přejímá část terminologie z teorie grafů – hierarchická struktura odpovídá 

kořenovému stromu (souvislý orientovaný graf bez cyklů, kde z jednoho výchozího vrcholu – 

kořene, vede do každého jiného vrcholu právě jedna cesta). Vztahy nadřízenosti a podřízenosti 

jsou tvořeny vazbami mezi rodiči a jejich potomky (prvky na nižší úrovni). Hlavní vrchol grafu 
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(kořen stromu) jako jediný nemá žádného rodiče, jinak každý potomek má jediného rodiče a 

sám může být rodičem jinému potomkovi. Na stejné hierarchické úrovni se tudíž může 

vyskytovat několik prvků, které ale mezi sebou nemají definované žádné vazby – ty existují 

pouze mezi jednotlivými úrovněmi (Kolář, 2003). V tomto modelu lze vytvářet přístupovou 

cestu pouze směrem od rodiče k potomkovi, často bývá popsána jako posloupnost klíčů každého 

záznamu od kořene až po daný záznam. Nelze zde jednoduše realizovat vazby M:N a i pro 

jednodušší vazby je nutné stejná data v databázi několikrát opakovat.  

Síťový model dat 

Síťový model z hierarchického vychází, ale existencí vazeb jednoho potomka k více rodičům 

v něm lze realizovat také vazby M:N. K danému potomkovi neexistuje pouze jediná cesta a při 

vyhledávání není nutné projít vždy přes všechny úrovně. Nastavení zkrácených spojení ale 

vyžaduje znalost programovacího jazyka a změna vazeb mezi prvky je časově náročná. 

3.4.3 Objektov ě orientovaný (OO) model dat a objektový systém řízení báze dat 

(OSŘBD) 

Oproti dosud uvedeným modelům je objektově orientovaný model založen na značně odlišném 

přístupu, který se „snaží o věrnější popis skutečného světa s jeho homogenními, i když 

složitými prvky s různými vnitřními i vnějšími vztahy“ (Kolář, 2003, s. 60). Objektově 

orientovaný systém se zrodil v 80. letech spojením dvou technologií – databázových systémů a 

objektově orientovaných programovacích jazyků (hlavně Simula a Smalltalk) (Rigaux a kol., 

2002). V objektové orientaci není jasné rozdělení mezi databázovým programem a aplikačním 

softwarem. Data v databázi nejsou jen hodnotami seskupenými do datových struktur, nýbrž jsou 

vztažena přímo k objektům. Objektový přístup ale zahrnuje i jejich chování – přenáší funkčnost 

aplikace přímo k objektům (na rozdíl od aplikačních programů pracujících nad relacemi 

v relačních systémech).  

Důvodem vzniku OSŘBD byl fakt, že se v této době začaly objevovat nové aplikační 

požadavky, na něž už samotné relační databáze nestačily. Týkalo se to prostorových objektů, 

multimédií, telekomunikací a dalších, jejichž datová struktura je nevhodná pro relační tabulky. 

Nové nároky na databázi kladly ale i operace, které je s těmito strukturami nutné provádět. Toto 

vyžadovalo také změny vlastní databázové technologie. Proto se začal významně rozvíjet 

objektově orientovaný přístup, který vychází spíše z principů datového modelování a posouvá 

databázovou úroveň více ke konceptuální (Pokorný, 2007). 

Prvotně byly OO modely vyvíjeny mnoha roztříštěnými přístupy, neexistoval jednotný 

teoretický model podobný standardu relačního modelu dat. Až v roce 1993 byl standardizován 

model mezinárodní neziskovou skupinou Object Management Group (OMG), která se stará o 

problémy objektových standardů. Tento model víceméně následují současné OO modely 

(Rigaux a kol., 2002). „Vydání OMG 3.0 z roku 2000 obsahuje návrh objektového modelu, 

definiční jazyk (Object Definition Language – ODL) a dotazovací jazyk (Object Query 

Language – OQL), formát pro výměnu objektů a vazby na programovací jazyky C++, Smalltalk 
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a Java“ (Pokorný, 2007, s. 54). Rozhraní definovaná k výše zmíněným jazykům pro aplikační 

potřeby definují také jazyk pro manipulaci s objekty (aktualizace) – OML (Object Manipulation 

Language).  

Pokorný (2007, s. 55) popisuje základní principy OO orientace: „Základními stavebními 

bloky objektového modelu jsou objekty a literály. Hlavní rozdíl mezi objektem a literálem je 

v tom, že literál představuje pouze hodnotu, bez jakéhokoliv objektového určení.“ Objekt je 

abstraktní entitou, která může odpovídat skutečné entitě reálného světa. Je na něj nahlíženo jako 

na nezávislou homogenní jednotku, která ale může obsahovat jiné objekty. Jeho výskyt 

v databázi je jednoznačně identifikován identifikátorem OID (Object IDentifier), který na rozdíl 

od klíče v RMD nelze změnit po celé trvání existence objektu. Mohou tak vedle sebe existovat 

dva zcela identické objekty, které od sebe odlišuje právě OID. Objekt má hodnotu, kterou může 

být struktura tvořená objekty nebo literály standardních datových typů.  

Objekty stejného typu (podobných atributů a chování, čili vlastností) tvoří třídu, objekt je 

takzvaně instancí své třídy. Pokorný (2007) ale označuje pojem třídy jako nadřazený pojmu typ, 

který podle něj koresponduje s pojmem abstraktní datový typ (ADT). Podobně uvádí Blaha, 

Rumbaugh (2005), že třída je implementací ADT. Objekt může provádět operace, nebo jsou nad 

ním operace prováděny. S operacemi souvisí jeden ze základních principů OO, a tím je 

polymorfismus. Ten znamená, že operace může být prováděna pod stejným jménem pro různé 

třídy objektů a vykonávat jinou funkci. To, co konkrétně se má při operaci provést, určuje 

metoda, čili konkrétní implementace operace na danou třídu objektů (Blaha, Rumbaugh, 2005). 

Dalším OO principem je zapouzdření. Při provádění operace objekt tuto skrývá vnějšímu okolí, 

také hodnoty atributů mohou být uživateli programovacím jazykem nepřístupné. Přistupovat 

k objektům je možné jen přes jejich rozhraní dané jménem a argumenty operace (specifikací). 

Použití operací se děje prostřednictvím zpráv, které si mezi sebou zasílají objekty. „Zapouzdření 

dovoluje měnit programátorovi datovou část, aniž by se změnily programy pracující 

s odpovídajícími objekty (podpora datové nezávislosti!)“ (Pokorný, 2007, s. 57). Dalším rysem 

OO je abstrakce, čili filtrování vlastností objektu, až zůstanou jen ty podstatné pro daný systém. 

S tím částečně souvisí dědičnost. Objekt dědí všechny vlastnosti své třídy a třída (v roli 

podtřídy) dědí všechny vlastnosti (atributy i operace) základní třídy a přidává své vlastní.  

3.4.4 Objektov ě relační systém řízení báze dat (ORSŘBD) 

Pro OO přístup je typická bohatost typů objektů. Ty jsou ale současně velmi složité z hlediska 

své struktury i vzájemných vztahů. Na druhé straně relační technologie je díky jednoduchosti 

dat vhodná pro velké množství aplikací, nabízí silné dotazovací prostředky, je rozšířená na 

většině hardwarových platforem, a má mnoho dalších výhod. Proto vznikl jako kompromis mezi 

těmito dvěma orientacemi zcela protichůdných rysů objektově relační přístup. Tzv. univerzální 

servery podporují jak složité objekty, tak relační datové struktury obsahující data nových typů. 

„Objektově relační SŘBD kombinují vlastnosti relačních SŘBD (SQL, relační 

implementace složitých dat) s dobrými vlastnostmi OSŘBD (možnost modelování složitých dat, 

zapouzdření metod a objektů, znovupoužitelnost software daného hierarchiemi tříd apod.)“ 
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(Pokorný, Halaška, 2003, s. 10). I dříve bylo možné ukládat do čistě relačních SŘBD velké 

objekty jako např. BLOBy (Binary Large Objects) atd., ale jejich vnitřní struktura byla pro 

RSŘBD neznámá, a tudíž nebylo možné je vyhledávat podle obsahu bez použití dalšího 

speciálního software. Řešením se ukázaly být rozšiřitelné RSŘBD, kde rozšiřitelnost znamená 

přidání nových datových typů a funkcí pro vyhledávání složitých dat v souladu s jejich vnitřní 

strukturou. Je tedy možné definovat uživatelem definované datové typy (UDT) a uživatelem 

definované funkce (UDF), a ty lze v podobě modulu přičlenit k relační databázi (mají podobu 

sloupců v relacích). Tyto nové datové typy a funkce ale musí být použitelné zároveň s ostatními, 

relačními daty v databázi. Jsou také nutné nové vyhledávací strategie (Pokorný, 2007). 

Rozšiřitelné datové typy jsou ale užitečné i v případech, kdy se klasické SQL sice dá pro danou 

aplikaci využít, ale na její provedení je třeba vynaložit neúnosné řešitelské náklady v podobě 

mnoha složitých numerických operací, které by v podstatě nasimulovaly  rozšiřitelný datový 

typ. Navíc se takto operace, které SQL nezahrnovalo, v podstatě stávaly vlastními programy, a 

v důsledku toho všeho se výkonnost aplikace podstatně snižovala (Stonebraker a kol., 2000).   

Pro jazyk SQL bylo koexistence relací a objektů dosaženo v SQL:1999, který je tedy 

neformálně založen na objektově relačním modelu. Jako zřejmě největší změnu zavádí možnost 

vytvářet ADT (abstraktní datový typ), jejichž hodnoty mohou být umístěny ve sloupcích tabulky 

stejně jako hodnoty standardních datových typů. Díky definici ADT jsou atributy a operace 

zapouzdřeny, čímž lze pro prohledávání takových dat vyvolat i složité operace, jejichž 

prostřednictvím jedině lze k ADT přistupovat. Mezi operace nad těmito daty patří kromě 

rovnosti a uspořádání také operace, které definují chování instancí daného typu. Ty se označují 

po vzoru OO programování jako metody. Co se struktury dat týče, definici ADT popisuje n-tice 

atributů (které mohou také být datového typu ADT). V definici se také uvádí signatura metod 

(samotné metody jsou definovány zvlášť), zda může mít daný typ instance a podtypy, zda 

existuje, a případně jaký, odkaz na instance daného ADT. Instance ADT vznikají buď 

speciálním konstruktorem, operátorem NEW nebo příkazem INSERT nad typovanou tabulkou 

(Pokorný, 2007). Aby bylo možné provádět s instancemi ADT operace, je třeba přidat 

k aritmetickým a relačním operátorům tradičního SQL také uživatelsky definované funkce a 

operátory. Funkce mohou být napsány buď v SQL nebo v některém tradičním programovacím 

jazyku včetně Javy (Stonebraker a kol., 2000). 

Dalším rozšířením v SQL:1999 je typ kolekce. Do jednoho pole tohoto typu lze uložit 

kolekci hodnot, potom lze prostřednictvím vestavěných funkcí pozičně přistupovat 

k jednotlivým složkám tohoto pole. Ještě významnější je typ řádku. Hodnota tohoto typu, tudíž 

vlastní řádek, může být umístěna jako hodnota sloupce tabulky. Touto možností modelovat 

složené atributy vznikají zahnízděné řádky. Má-li typ řádku jméno, jedná se o tzv. pojmenovaný 

typ řádku. Je to UDT, ale oproti ADT je nezapouzdřený. V SQL:1999 ovšem doposud není 

začleněn konstruktor pro pojmenovaný typ řádku. Použitelný je ale nepojmenovaný typ řádku, 

pomocí něhož lze strukturovat řádky tabulek (Pokorný, 2007).  

Významné firmy na poli databázových technologií přišly každá se svým vlastním řešením 

v implementaci objektově relačního přístupu, čili modulů připojitelných k relačním databázím. 
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Společnost Informix zavádí řadu modulů DataBlade, které zahrnují kolekci datových typů a 

s nimi spojených funkcí, operátorů a přístupových metod (Stonebraker a kol., 2000). U IBM jde 

o extenders pro DB2 – např. DB2 Image Extender pro ukládání obrázků a jejich vyhledávání na 

základě podobnosti. Pro vyhledávání video sekvencí s možností detekce změn ve scéně nabízí 

DB2 Video Extender; další extendery existují pro audio záznamy, práci s mapami, časovými 

řadami atd. Oracle svůj zásuvný model nazývá cartridge (například pro prostorové objekty, 

časové řady a další) (Pokorný, 2007).  

ORSŘBD je rozhodujícím rešením pro prostorová data. 

3.5 Modelování databázového systému 
Databáze má popisovat určitou část reálného světa. Z důvodu komplikovanosti reality je tento 

popis uskutečňován pomocí modelu, čili určitým abstrahovaným zjednodušením systému, které 

se soustředí jen na vybranou množinu prvků (Dobešová, 2004). Realizace těchto abstrakcí musí 

probíhat v rámci určité hierarchie.  

Základem je úhel pohledu jednotlivých uživatelů, kteří nahlížejí na databázi (využívají 

ji) každý jiným způsobem, s jinými požadavky v důsledku odlišnosti jimi užívaných aplikací. 

Každý tento pohled na databázi je označován jako externí schéma. Integrací všech externích 

schémat nebo prostým určením, které objekty reálného světa, které jejich vlastnosti a vztahy, 

budou pro daný systém důležité, vzniká konceptuální schéma. Je to „unifikovaný konceptuální 

pohled na objekty a jejich vztahy ze všech aplikací (v rámci budovaného informačního 

systému). (…) Konceptuální schéma je vyjádřeno v nějakém konceptuálním modelu…“  

(Pokorný, 2007, s. 9). Konceptuální popis systému vyplývá z datové analýzy, při které probíhá 

poznávání objektů reality, jejich vlastností a vzájemných vazeb a rozhodování, které budou pro 

budovaný systém podstatné, a které je naopak možné vynechat. Druhým typem popisu je 

funkční analýza, která se zabývá popisem systému z hlediska funkčnosti, chováním objektů 

v reálném světě (Dobešová, 2004).  

Na další úrovni vzniká definicí datových struktur a jejich vazeb, implementací 

konceptuálního schématu v konkrétním DBMS, logické (databázové) schéma. Logický model 

tudíž již zohledňuje, jaká technologie bude pro reprezentaci dat použita. V případě relační 

databáze jde v tomto kroku o následování určitých transformačních pravidel a popis relačního 

schématu pomocí DDL.  

Závěrečným krokem je schéma fyzické, které vznikne fyzickou implementací do 

datových struktur. Tímto fyzickým (implementačním) modelem je například samotný relační 

model dat. 
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Obr. 6: Abstrakce databázového systému (zdroj: Pokorný, 2007) 

3.5.1 Konceptuální modelování 

Ve fázi konceptuálního modelování databáze jde o primární popis předmětné oblasti datové 

základny, s odhlédnutím od jakýchkoliv technologických aspektů pozdější implementace. 

K vyjádření tohoto modelu se využívá kombinace prostého textu a jednoduché, ale ucelené 

grafické notace. Grafické vyjádření mívá nejčastěji podobu entitně relačního diagramu (E-R 

diagram). Jinou možností je modelování systému  pomocí jazyka UML (Unified Modeling 

Language), který je standardem pro objektově orientovanou analýzu a design. 

Vytvoření názorného grafického návrhu konceptuálního schématu usnadňují CASE nástroje 

(Computer Aided Software Engineering). Jsou to programy určené pro podporu návrhu a 

programování, poskytující týmu programátorů nástroje pro automatizaci, řízení a zjednodušení 

procesu vývoje software. Bez jejich pomoci informační systém od jisté velikosti navrhnout 

téměř nejde. Často se používají právě pro návrh konceptuálního schématu databáze (Dobešová, 

2004).  

E-R diagram 

Označení diagramu je odvislé od jeho dvou základních konstruktů entita (Entity) a vztah 

(Relationship). Někdy k těmto dvěma bývá přiřazován také atribut (Attribute), potom se hovoří 

o ERA diagramu.  

Entita je jednoznačně odlišitelný objekt reálného světa, který je schopen nezávislé existence 

(fyzické nebo konceptuální). Typ entity je třída objektů stejného typu. Entity jsou vzájemně 

provázané pomocí vztahů a jsou charakterizovány svými atributy. Atribut je funkce, která 

přiřazuje entitám anebo i vztahům hodnotu z určité množiny vystihující jejich určitou 

podstatnou vlastnost (Pokorný, Halaška, 2003). Tato množina tvoří doménu atributu. Atribut 

nebo jejich množina, které jednoznačně identifikují entitu, se nazývají identifikačním klíčem. 

Typy entit, jejichž existence závisí na jiném typu entit, se označují jako existenčně závislé. 

Identifikačně závislé jsou typy entit, které musí rozšířit svůj částečný klíč o další atributy 
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(potenciálně atributy jiné entity), aby společně již měly identifikační vlastnost. Existenčně i 

identifikačně závislé typy entit jsou označovány jako slabé entitní typy (Pokorný, 2007). Pro 

vztahy mezi typy entit jsou uváděna integritní omezení v podobě kardinalit 1:1, 1:N a M:N.  

Účast v daném vztahu může být pro daný typ entity povinná (pro existenčně závislé typy entit) 

nebo nepovinná. 

Notace E-R diagramu 

Původní notace pro E-R diagram (Chenova notace) reprezentovala graficky typ entity jako 

obdélník, slabý entitní typ jako dvojitý obdélník, typ vztahu jako kosočtverec a atribut jako 

kružnici. Nezahrnovala znázornění ne/povinnosti účasti ve vztahu.  

 
Obr. 7: Příklad E-R diagramu v Chenově notaci (zdroj: Pokorný, 2007) 

Z této původní notace bylo odvozeno mnoho různě omezených druhů E-R modelů, 

například binární E-R model. Ten omezuje množinu vztahů pouze na binární typy vztahů a 

jejich kardinalitu pouze na 1:1 a 1:N. Ve znázornění dalších aspektů tohoto modelu se už různé 

způsoby grafického znázornění mírně rozcházejí. Grafické zobrazení entity zůstává obdélníkem 

s názvem typu entity. V schematu Oracle se povinnost členství ve vztahu znázorňuje plnou, 

nepovinnost přerušovanou čarou a atributy se rozlišují na klíčové (#), povinné (*) a nepovinné 

(°). Jméno typu vztahu se zapisuje dvěma jmény pro každý konec vztahu. Pro znázornění 

kardinality vztahu 1:N se na konci N užívá „vraní nohy“. U slabého entitní typu se zakresluje 

svislá čára (Pokorný, 2007).  

 
Obr. 8: Typ vztahu v binárním modelu s kardinalitou N:1 (zdroj:Pokorný, 2007) 

Ve způsobu zákresu podle Dobešové (2004) mohou být klíčové atributy zapsány 

zvýrazněným písmem. Pro vztahy užívá zápis symboliku uvedenou v obr. 9.  



 

 - 33 - 

 
Obr. 9: Symbolika stupňů vztahů (zdroj:Dobešová, 2004) 

Shekhar, Chawla (2003) se zabývá rozšířením notace ER diagramů o prostorové koncepty. 

Uvádí příklady piktogramů pro prostorové entity (tvary základní i uživatelem definované, jak 

ukazuje obr. ) i pro piktogramy reprezentující vztahy mezi nimi. 

Konstrukcí E-R diagramu v rámci vytváření složitého IS je třeba mentálně uchopit 

rozsáhlou oblast zájmu s velkým počtem entit a složitostí vztahů. Zároveň se pracuje na celé 

koncepci v týmu mnoha osob a proto se vyplatí zaujmout jednu ze strategií, jak přistupovat 

k sestavení E-R diagramu. První strategií je postup „shora dolů“, který vychází z globálního 

pohledu na aplikaci a zjemňováním pojmů postupně zpodrobňuje E-R diagram. Postup „zdola 

nahoru“ naopak vychází z jednotlivých typů objektů na nejnižší úrovni a seskupuje je do typů 

entit. Dílčí nezávislé pojmy se postupně integrují do vyšších celků pomocí typů vztahů a 

hierarchií typů entit. Strategie „zevnitř ven“ je speciálním případem „zdola nahoru“. Nejprve se 

upevní důležité a jasné pojmy a pak se hledáním pojmů vztažených naviguje k pojmům 

vzdálenějším. „Smíšená“ strategie je kombinací postupů „shora dolů“ a „zdola nahoru“ 

(Pokorný, 2007). 

Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD), čili diagram datových toků, je prostředkem pro vyjádření funkční 

analýzy popisující chování objektů daného systému. Zabývá se dynamickou stránkou systému. 

Základními konstrukty jsou terminátor, který zahajuje nebo ukončuje nějaký proces. Proces 

provádí fyzickou transformaci dat z jedné formy do druhé. Datový tok je orientovaný, 

pojmenovaný přesun dat mezi prvky systému nebo mezi systémem a jeho okolím. Datový tok 

může být také nepřímý, využívající datovou paměť, čili dočasné úložiště pro uchování dat do 

pozdějšího využití (Dobešová, 2004).  

Unified Modeling Language (UML) 

Jazyk UML je standardem mezinárodní skupiny OMG pro konceptuální úroveň modelování, 

který se používá v softwarovém inženýrství pro objektově orientovaný (OO) návrh software. 

OO modelování nabývá čím dál víc na významu, protože výrazně redukuje obtíže, které provází 

konverzi modelu z jedné úrovně do druhé (například při implementaci E-R modelu do relačního 

modelu dat) (Shekhar, Chawla, 2003). 

Jazyk UML je výsledkem snah o vytvoření jednotné metodologie pro OO analýzy a návrhy. 

Je užíván jako ucelený komunikační prostředek pro všechny osoby zapojené do procesu návrhu 
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systému (klienti, experti, analytici, programátoři,…), a který může být užíván napříč všemi 

stádii jeho vývoje. Jazyk UML zachovává všechny základní principy OO přístupu, jako je 

zapouzdření, dědičnost atd., naznačené v kapitole x.y. 

Podle Blahy, Rumbaugha (2005) slouží k popisu systému z různých úhlů pohledu tři typy 

modelů: Statickou struktruru objektů v systému a jejich vztahy zachycuje model tříd, který  

reprezentuje diagram tříd (class diagram). Ten má podobu grafu, jehož uzly jsou jednotlivé 

třídy, a spoje mezi nimi představují vzájemné vztahy. Oproti tomu stavový  model zachycuje 

změnu objektů v průběhu času. Je zastupovaný stavovým diagramem (state diagram), neboli 

grafem se stavy namísto uzlů a přechody mezi těmito stavy namísto spojů. Posledním modelem 

je model spolupráce, který ukazuje, jak jednotlivé objekty spolupracují na dosažení chování 

systému jako celku.  Představují jej za prvé diagramy případů užití (use case diagram), které 

zachycují popis chování systému z úhlu pohledu různých uživatelů. Dále se jedná o diagramy 

sekvencí (sequence diagram) ukazující časovou dynamiku interakcí mezi objekty fungujícího 

systému, a digramy činností (activity diagram). Schmuller (2001) ale popisuje ještě další typy 

diagramů jako například diagram spolupráce nebo diagram nasazení (týká se fyzické 

architektury počítačového systému). 

K návrhu samotné databáze se vztahuje statický popis systému, tedy diagram tříd, který lze 

označit za ekvivalent E-R diagramu v neobjektovém modelování. 

Diagram tříd 

Třída (class) je seskupením svých instancí – objektů (object) se stejnými vlastnostmi, 

chováním, stejným typem vztahů a stejného sémantického významu. V notaci jazyka UML třídu 

znázorňuje obdélník, v jehož první části se nachází jméno třídy, v druhé seznam atributů 

objektů třídy a ve třetí seznam operací aplikovaných objektem nebo na něj. Třídy jsou mezi 

sebou vztaženy prostřectvím asociací (Association), jejichž instancemi (vztahy mezi objekty) 

jsou spoje (Link). Graficky je reprezentují prosté čáry spojující příslušné třídy. Počet instancí 

jedné třídy, které mohou být asociovány s jednou instancí třídy participující, se označuje jako 

násobnost (Muliplicity), zobrazená na koncích asociační čáry. Nejčastějšími násobnostmi je 

„jeden“ a „mnoho“, ale obecně jí může být jakékoliv nezáporné celé číslo. Násobnost 

neodpovídá kardinalitě v E-R diagramu. Násobnost je omezením na velikost kolekce, zatímco 

kardinalita odpovídá počtu elementů, které jsou v kolekci aktuálně. Dá se tudíž říci, že 

násobnost je omezením na kardinalitu (Blaha, Rumbaugh, 2005). V grafickém zápisu 

příslušných modelů by omezení byla pro stejný případ zapsána na opačných koncích asociační 

čáry, kde bývají také zapsány role objektů v daném vztahu.  

 
Obr. 10: Znázornění tříd, asociace a násobnosti (zdroj: Pokorný, 2007) 
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Popis konců asociačních čar je významný zejména v případě asociace mezi dvěma objekty 

stejné třídy (ekvivalent rekurzivní vazby v E-R diagramu). Asociace může mít také atributy a 

operace, potom se stává asociační třídou (Association Class). V případě násobnosti „mnoho“ lze 

tuto zredukovat na „jeden“ zavedením kvalifikátoru, pomocí něhož se vybírá mezi objekty 

cílové třídy. V rámci generalizace mohou být vytvářeny nadtřídy (Superclass) nesoucí obecné 

atributy, operace a asociace, které dědí všechny objekty její podtřídy (Subclass). Generalizaci 

graficky ztělesňuje nevybarvený trojúhelník na straně nadtřídy. 

Formou silné asociace je agregace (Aggregation), která spojuje agregovaný objekt s objekty 

z několika tříd komponent, které jej tvoří. Objekty třídy komponent jsou součástí objektu třídy, 

kterou vytvářejí. Grafickým znázorněním agregace je nevybarvený kosočtverec na straně celku. 

Silnějším typem agregace je kompozice (vybarvený kosočtverec ve schématu). Ve vztahu 

kompozice smí každá komponenta patřit pouze jednomu celku, navíc je její existence omezena 

právě existencí celku, nemůže existovat samostatně (Schmuller, 2001). Obr. 11 znázorňuje 

vícenásobný odkaz na jednu třídu, asociační třídy a kompozice. 

 
Obr. 11: Různé typy vazeb v  jazyce UML (zdroj:Blaha, Rumbaugh 2005) 

Pro objekty třídy s násobností „mnoho“, které mají jednoznačně určeny pořadí, v němž do 

vztahu asociace vstupují, se tento fakt zapisuje do složených závorek vedle příslušného 

asociačního konce ({ordered}). Pro binární asociace, které povolují více než jeden link pro pár 

objektů, se označuje u příslušného asociačního konce bag, což je kolekce objektů s povolenými 

duplicitami, anebo sekvence (sequence), neboli seřazená kolekce. 
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4 DATABÁZOVÉ SYSTÉMY A PROSTOROVÁ DATA 

V otázce ukládání a správy prostorových dat je samozřejmě zásadní otázkou, jakým způsobem 

se vyrovnat s existencí jak popisné, tak složitě zachytitelné geometrické složky obsažených 

prostorových dat. Rané GIS byly vystavěny přímo nad vlastním souborovým systémem a i 

některé dnešní systémy využívají stále ještě tento přístup. K současně uloženým popisným i 

prostorovým datům v souborech přistupuje aplikace přímo, funkce jsou definovány přímo nad 

daty. Jako u standardních popisných dat ale toto pojetí ani pro prostorová data není dostačující. 

Proto se i v této oblasti sahá spíše k databázovému řešení za využití DBMS.  

Kolář (2003) charakterizuje možnost ošetřit zachování vztahů mezi oběma datovými 

složkami v současných GIS třemi způsoby: Buď zavést jeden databázový systém spravující obě 

datové skupiny, nebo použít hybridní systém dvou oddělených systémů – každý pro jednu 

složku prostorových dat, anebo nakonec používat jednu databázi pro geometrická data a tu 

propojit s několika různými atributovými databázemi. Pro oddělené systémy se nejčastěji volí 

řešení komerčních (relačních) SŘBD pro atributy a speciálních SŘBD pro databázi geometrií. 

Ta má pak podobu strukturované relační databáze souborů souřadnic a souborů topologických 

návazností. Samotná data jsou pak obvykle objektově orientovaná. Takové řešení Rigaux a kol. 

(2002) nazývá volně vázaným přístupem a následují jej firmy jako třeba ESRI se svým ArcInfo. 

Stinnou stránkou tohoto přístupu je ale koexistence rozdílných datových modelů, která 

způsobuje problémy při modelování, užívání i integraci dat, a také nemožnost využít všech 

výhod, které poskytuje SŘBD pro zálohování, obnovu, replikaci a odolnost vůči chybám (ESRI 

White Paper, 2003). 

Podle Dobešové (2004) je právě z těchto důvodů vedoucí snaha ukládat atributová 

i geometrická data do databáze společně. Obvyklým řešením býval běžný relační datový model, 

kde jsou data strukturovaná v tabulkách. Každý prostorový objekt je řádkem tabulky a jeho 

atributy alfanumerického typu sloupci této tabulky. I v tomto modelu je ale uložení 

prostorových dat obtížné, protože prostorový atribut nekoresponduje s žádným standardním 

datovým typem. Pro dotazování těchto dat bylo navíc třeba znát jejich strukturu. Pokud se tato 

struktura změnila, vedlo to k nutnosti výrazně reorganizovat databázi a změnit formulaci 

dotazů. Zásadním nedostatkem je také nemožnost vyjádřit vztahy jako sousednost objektů a 

další (Rigaux a kol., 2002). 

Rigaux a kol. (2002) mezi požadavky na SŘBD pro prostorová data zmiňuje například: 
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• logická reprezentace musí být rozšířená i pro geometrická data, současně musí být 

nezávislá, co nejvíce jednoduchá a blízká uživatelově vidění reality, 

• dotazovací jazyk musí integrovat nové funkce pro zachycení všech možných 

operací, které budou aplikovány na geometrické objekty, 

• jsou zapotřebí nové algoritmy, protože ty z relačního dotazování pro prostorová data 

někdy nelze použít, a další.  

Východiskem se tedy staly ORSŘBD, které do RSŘBD integrují prostorové typy dat, čili 

přidávají nové datové struktury a operace. Podle Schneidera (1997) je základní myšlenkou 

zavedení ADT s odpovídajícími operacemi pro prostorové objekty. Pak může být relační, nebo 

v podstatě jakýkoliv datový model, rozšířen o tyto datové typy v roli atributových datových 

typů. Důležitým faktem je již zmíněná zapouzdřenost ADT, která k nim umožňuje přistupovat 

pouze prostřednictvím operací zavedených nad nimi. SŘBD pak nepotřebuje znát způsob 

implementace ADT (Rigaux a kol., 2002).  

Slovy Dobešové (2004, s. 51): „Základní ideou je uložit geometrické objekty do tabulek. 

Atribut obsahující geometrická data se nazývá prostorový atribut a tabulka s prostorovým 

atributem se nazývá prostorová tabulka. Ta má jiné vlastnosti než konvenční tabulky, neboť 

odkazuje na toplogické a metrické vztahy příslušných objektů. Nad prostorovými daty jsou 

k dispozici speciální operace.“  

Rigaux a kol. (2002) vymezuje na konkrétním příkladu aplikace tři základní datové typy: 

point (bod), polyline (čára) a region (region). K nim definovanými funkcemi jsou pro regiony 

například PointInRegion (testuje náležitost bodu k určitému polygonu), Intersection (výsledkem 

je průsečík dvou regionů) nebo Area (spočítá plochu daného regionu). Pro čáry je to obdobně 

třeba OverlapsLR (testuje existenci průsečíku mezi čárou a regionem), pro body Distance 

(spočítá vzdálenost mezi bodem a hranicí regionu). Pro GIS obecně je možno ale definovat 

široké spektrum obecných funkcí pro reprezentaci dat a jejich manipulaci. Tyto operace mohou 

být unární (nad jediným objektem), binární (nad dvěma objekty) nebo n-násobná (nad více 

objekty). Jejich výsledkem může být buď jednorozměrná hodnota, booleovská hodnota ano/ne, 

anebo jiný prostorový výsledek (další linie apod.). Takto je kupříkladu binární operací 

s booleovským výsledkem (tzv. prostorový predikát) třeba topologický predikát is enclosed by 

(je obklopen). Také Stonebraker a kol. (2000) poskytuje rozšířený výčet možných datových 

typů a uvádí příklady ze stovky funkcí pro práci s nimi potřebných.  

Konkrétním řešením pro prostorové objekty je ORSŘBD vycházející z již uvedeného 

SQL:1999. To současně s rozšířením Spatial v rámci SQL/MM vnáší do implementace 

prostorových objektů nové možnosti. Zavádí možnost vytvářet ADT, do jejichž polí se dají 

ukládat souřadnice prostorových objektů. 

Řešením společnosti Informix je jeden z jeho modulů DataBlade, který kromě typu „bod“ 

podporuje 2D geometrické objekty a tudíž obsahuje dvojrozměrné datové typy jako je čára, 

mnohoúhelník, elipsa a další. Uživatel může také přidávat vlastní typy a funkce (Stonebraker a 

kol., 2000). Podobnou funkci společného ukládání atributové i geometrické složky prostorových 
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dat plní u Oracle cartridge Oracle Spatial. U IBM se jedná o extender DB2 Spatial Extender. 

Firma ESRI užívá ORSŘBD Spatial Data Engine (Shekhar, Chawla, 2003). 

4.1 Databázové řešení ArcGIS ESRI 

Společnost ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.) je jedním z hlavních 

subjektů působících na poli GIS. Její produktová řada ArcGIS sestává z několika rámců pro 

nasazení GIS. 

ArcGIS Desktop je integrovaná sada profesionálních aplikací GIS. Patří sem ArcMap – 

centrální aplikace pro všechny mapově orientované úlohy (kartografie, prostorové analýzy, 

editace dat), ArcCatalog určený pro organizaci a správu dat nebo do obou výše zmíněných 

aplikací začleněný ArcToolbox, který je komplexním nástrojem pro zpracování prostorových 

dat (geoprocessing). ArcGIS Desktop je dostupný ve třech úrovních funkčnosti (ArcView, 

ArcEditor a nejprofesionálnější ArcInfo). Dalšími rámci je začlenitelný GIS umožňující přidat 

vybrané komponenty GIS do jiných softwarových aplikací (ArcGIS Engine), serverový GIS 

(ArcSDE, ArcIMS a ArcGIS Server) a mobilní GIS (ArcPad) (ESRI, 2001). 

Co se modelu uložení dat týče, začátky ESRI jsou spojeny se souborovým přístupem k 

datům a zejména s vektorovými datovými modely shapefile a coverage.  

Coverage (jinak také georelační model) ukládá prostorová data v indexovaných binárních 

souborech, zatímco atributová data jsou uložena v tabulkách s počtem řádků rovným počtu 

prvků a vzájemně provázaná obecným identifikátorem. Formát coverage umožňuje ukládat 

topologické vztahy mezi vektorovými prvky (Zeiler, 1999). 

Datový model geodatabase 

Geodatabáze (geodatabase) je navržena jako otevřený a jednoduchý model pro ukládání 

prostorových dat, založený na standardech GIS a databázových systémů. Je tedy otevřená pro 

mnoho existujících mechanismů ukládání dat, a tím i pro databázové systémy mnoha výrobců. 

Spravuje geografické informace v relačních DBMS, data jsou tedy ukládána a spravována ve 

standardních databázových tabulkách s použitím standardních datových typů SQL (ESRI, 

2001). 

Geodatabáze je dvojího typu: personální (Personal Geodatabase) a víceuživatelská 

(Multiuser Geodatabase).  

Personal geodatabase 

Personální geodatabáze je určena pro menší projekty, nedovoluje víceuživatelský přístup, ale je 

dostupná pro všechny uživatele ESRI systému ArcGIS. Jejím přístupovým SŘBD je Microsoft 

Jet Engine, který ukládá data jako databázi Microsoft Access. 
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Multiuser geodatabase 

Jak název napovídá, tato varianta geodatabáze je určena pro současný přístup více uživatelů 

k identickým datům (umožňuje verzování), navíc lze přistupovat k velkému množství 

geografických dat a provádět dlouhé transakce. To vše umožňuje ArcSDE (Arc Spatial 

Database Engine), který je pro tuto architekturu geodatabáze vyžadován. ArcSDE je technologie 

užívající datové typy a operátory vlastní geodatabázi v relačních nebo objektově-relačních 

databázích, kterými mohou být systémy hlavních databázových firem (Oracle, SQL Server, 

Informix, DB2, Sybase). ArcSDE je centrálně laděna a spravována administrátorem, který také 

uděluje práva přístupu ke geodatabázi.  

 
Obr. 12:  Personální vs. víceuživatelská geodatabáze (zdroj: ESRI, 2001) 

Architektura geodatabáze je tedy vícevrstvá a je založena na jednoduchém uložení dat 

v relační databázi a složité aplikační logice dodávající chování objektům geodatabáze 

ze samostatné aplikační vrstvy. Právě toto oddělení logiky geodatabáze od fyzického uložení dat 

umožňuje podporu pro různé typy souborů, databázových systémů a značkovací jazyk XML 

(Extensible Markup Language), který slouží pro výměnu informací mezi geodatabází a jiným, 

externím systémem (ESRI, 2001).  

Oproti předchozím modelům rozšiřuje geodatabáze geometrii o trojrozměrné souřadnice a 

křivky, podporuje složité sítě, planární topologii a objektově orientované prvky (Exnerová, 

Zenkl, 2001). Geodatabáze může současně obsahovat různě reprezentovaná data (vektor, 

rastrové, nepravidelné trojúhelníkové sítě TIN, speciálně také adresy a vyhledávače geografické 

polohy).  

Schéma databáze obsahující definice každé datové sady, její pravidla integrity a chování, je 

uloženo v metadatových tabulkách ve formátu XML. Geometrická reprezentace objektů je 

uložena v podobě vektorových prvků nebo rastrových datových sad, jejichž atributové tabulky 

obsahují atribut Shape. Ten ukládá prostorovou složku prvku. Může být buď typu BLOB nebo 

prostorového datového typu podporovaného RDBMS (ESRI, 2001). 

Geodatabáze je tedy skladem prostorových dat implementovaným ve zvoleném 

databázovém systému. Homogenní sada prvků stejného typu geometrie tvoří třídy prvků 

(feature class), buď je třídou topologickou, nebo jednoduchou (bez topologických vztahů). 

Kolekce neprostorových entit (objects) je reprezentována tabulkou poskytující popisnou 
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informaci o objektech nezobrazovaných v mapě, ale vztahujících se k geografickým prvkům (v 

geodatabázi se označují jako Object Class). Vztahy mezi entitami objektových nebo prvkových 

tříd se ukládají do tříd relací (Relationship class).  

Tyto třídy mohou být v geodatabázi uloženy v rámci datové sady prvků (feature dataset), 

kde sdílejí společný souřadnicový sytém, anebo mohou existovat volně mimo něj. Sada prvků 

může dále obsahovat geometrické sítě a rovinnou topologii. Mimo feature dataset  mohou stát 

kromě tříd prvků nebo objektů také atributové domény a pravidla platnosti (Zeiler, 1999). 

Zmiňovaná topologie je v geodatabázi implementována jako sada pravidel integrity, která 

udávají prostorovým datům chování. GIS díky nim může zjistit, zda jsou testované prvky 

přilehlé, spojité, sousedí spolu, atd. Topologická pravidla mohou být stanovena jak mezi prvky 

téže třídy, tak mezi jednotlivými třídami nebo jejich subtypy. K definici topologie v databázi se 

vztahuje několik charakteristik, které mimo jiné uvádějí, v jaké maximální vzdálenosti jsou dva 

vrcholy považované za totožné (cluster tolerance) a budou při testování považovány za totožné, 

nebo výjimky pro nadefinovaná pravidla (Exnerová, 2002). 
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5 MODEL PROSTOROVÝCH DAT 

V oblasti standardizace prostorových dat je činné sdružení OpenGIS Consortium (OGC). OGC 

je mezinárodní asociací mnoha organizací soukromého i veřejného sektoru, jejímž cílem je 

zajišťovat interoperabilitu v oblasti zpracování geografických dat. V souvislosti s trendem 

90. let ukládat prostorová data kompletně v relačních databázích začalo OGC společně s dalšími 

standardizačními organizacemi (ISO a další) prosazovat myšlenku sdílení dat prostřednictvím 

standardů pro prostorová data. Výsledkem bylo zveřejnění otevřeného standardu prostorových 

dat Simple Features Specification (ESRI White Paper, 2003). 

 
Obr. 13: Návrh OGC pro stavební bloky prostorové geometrie (zdroj: Shekhar, Chawla, 2003) 

Tento model geometrie (obr. 13) popisuje prostorové objekty na principu hierarchie tříd. 

Základní třídou je abstraktní třída Geometry asociovaná se systémem prostorových souřadnic 

(Spatial Reference System). Třída Geometry se dělí na základní třídy Point, Curve, Surface a 

Geometry Collection. Objekty třídy křivek Curve jsou aproximovány řetězcem Linestring, který 

je reprezentován dvěma a více body. Povrch Surface je často modelován pomocí polygonů. 

Geometrické kolekce jsou multimnožinami, to znamená, že v kolekci mohou být dva stejné 

objekty (Dobešová, 2004). 

Specifikace uvádí kromě již dříve zmíněných metod pro podporu prostorových analýz 

(Buffer, Union,…) také Distance navracející nejmenší vzdálenost mezi dvěma geometrickými 
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objekty. Kromě zmíněných operací pro testování prostorových vztahů mezi geometrickými 

objekty (Equal, Touches, Crosses, atd.) zavádí ještě několik dalších metod, jako například 

LocateAlong. Tato operace vrací kolekci bodů a křivek, jež prostorově odpovídají zadané m-

souřadnici (měřená hodnota na geometrii). Podrobný popis specifikace (popis geometrických 

primitiv i příslušnými metodami, pravidla pro textové anotace, binární reprezentace geometrie, 

atd.) a  je dostupný v pramenu OGC 06-103r3 (2006). 

5.1 Model naviga čních dat – Geographic Data Files (GDF) 

Struktura dat pro navigační databázi, její úpravy i názvosloví vychází z požadavků 

mezinárodního standardu GDF (Geographic Data Files). GDF je ISO (International 

Standardization Organization) norma specifikující konceptuální a logický model dat, a zároveň 

je výměnným formátem pro geografická data aplikací ITS. Tento formát užívají a jeho 

specifikace se drží oba nejvýznamnější světoví producenti dat pro navigační systémy – Tele 

Atlas i Navteq. 

GDF kategorizuje všechny objekty z konceptuálního hlediska do tří úrovní (levels), na něž 

se odvolává i při jejich specifikaci. Na Level-0 jsou objekty pojímány jako základní grafické 

stavební elementy – uzly (nodes), hrany (edges) a stěny (faces). Samotné prvky (features) jsou 

rozděleny mezi úrovně Level-1 a Level-2. V Level-1 jde o jednoduché prvky (simple features), 

které jsou tvořené grafickými elementy úrovně Level-0, a v Level-2 jsou obsaženy složené 

prvky (complex features) tvořené prvky jednoduchými. Na obrázku 14 je zachyceno pojetí 

prvku v rámci úrovně Level-2 pro případ křížení komunikací za přítomnosti dopravního 

ostrůvku v němž je daný element (Intersection) pojímaný jako celistvý objekt křížení těchto 

dvou komunikací . 

 
Obr. 14: Příklad znázornění prvku úrovně Level-2 (zdroj:ISO/DIS 14825 (E), 2002) 

Pro základní grafické elementy standard GDF rozlišuje tři typy topologie, podle toho, zda 

jsou definovány topologické vztahy jen mezi uzly a hranami (connectivity topology), nebo jsou 

zahrnuty topologické relace mezi uzly, hranami i stěnami (full topology). Stav, kdy nejsou 
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topologické vztahy jednoznačně definovány, nýbrž je lze určit jen prostřednictvím hodnot 

souřadnic, se označuje jako non-explicit topology, která se vztahuje k prvkům bod (dot), linie 

(polyline) a polygon.  

Dále norma kategorizuje prvky podporované formátem GDF podle jejich logické souvislosti 

ve velice podrobném katalogu prvků. Uvádí způsob jejich zanesení v databázi na jednotlivých 

konceptuálních úrovních. Relace daného prvku s ostatními je zobrazena schématem datového 

modelu. Třídy prvků jsou logicky řazeny do kategorií, těmi hlavními jsou: silnice a trajekty, 

administrativní území, pojmenované oblasti, vegetační pokryv a využití půdy, železnice, vodní 

toky a plochy, příslušenství dopravní infrastruktury, služby, veřejná doprava a další. Tyto třídy 

objektů jsou dopodrobna popsány z hlediska všech svých podtypů a jejich specifik, vzájemných 

odlišností i souvislostí v dané skupině. Norma současně podporuje zavedení dalších, uživatelem 

definovaných prvků.  

Další část specifikace se týká atributů exaktně specifikovaných pro uvedené kategorie 

prvků. Rozlišuje je na jednoduché (tvořené pouze jednou komponentou) a složené 

(představované více subatributy). Zavádí dále restriktivní subatributy, což jsou typy atributů, 

které omezují platnost asociovaných subatributů složeného atributu (například složené atributy 

s restriktivním subatributem „Typ vozidla“, který určuje typ dopravního prostředku, pro který je 

platná hodnota asociovaného atributu). Definované atributy je možné doplnit atributy 

definovanými uživatelem. V katalogu vztahů jsou vymezeny netopologické relace mezi prvky, 

které se ovšem nedefinují pro jednotlivá témata prvků, protože mohou provazovat prvky 

různých tematických vrstev. Další části tvoří také pravidla pro reprezentaci jednotlivých tříd 

prvků pro jednotlivé konceptuální úrovně a specifikace pro metadata GDF. Závěr se zabývá 

logickou strukturou dat, která má být použita pro přenos a výměnu dat, a která může být 

považována za nezávislou na zvolené implementační struktuře. Provádí se pomocí popisného 

datového jazyka ESN, který umožňuje konstruovat jakkoliv komplexní datové typy pomocí 

souboru elementárních typů.  

Přílohu tvoří mimo jiné rozsáhlý katalog normovaných kódů (číselných nebo textových) pro 

všechny uvedené třídy objektů, jejich atributy i kódování hodnot určitých atributů s popisem 

jejich významu (ISO/DIS 14825(E), 2002). 
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6  METODIKA 

Již na začátku byla jako metoda pro modelování navigační databáze zvolena notace jazyka 

UML. UML se používá pro vytváření schémat databází, ale většinou nachází uplatnění 

v projektech mnohem robustnějších, jako je vytváření objektově orientovaných analýz, návrhů 

softwarových řešení a při modelování celých systémů. Přestože cílem této práce je pouze 

vytvořit model databáze, bylo použity varianty řešení pomocí UML, právě pro možnost jeho 

případného začlenění do celého modelu systému.  

Od počátku bylo zamýšleno vytvořit univerzálně použitelný model, který ale následně bude 

implementován do formátu geodatabáze. Tento požadavek je ale do jisté míry konfliktní. 

V jazyce UML není možné postihnout všechny aspekty prostorových dat, která se stanou 

obsahem geodatabáze, právě kvůli specifické povaze těchto dat. Tyto nedostatky je ale možné 

odstranit dodatečným definováním ostatních důležitých souvislostí (například topologické 

vztahy) po samotné fyzické implementaci schématu v programu ArcCatalog. 

 S ohledem na tyto skutečnosti bylo proto zvoleno kompromisní řešení postupu. Datový 

model bude vytvořen v jazyce UML, což sice přinese pro fyzickou implementaci do 

geodatabáze jisté komplikace, ale vzniklé nedostatky geodatabáze budou odstraněny 

v závěrečné fázi, už mimo prostředí modelovacího jazyka UML. Zůstane tak zároveň zachována 

možnost aplikace základního modelu pro odlišné databázové řešení.  

Tímto postupem bude dodržen požadavek univerzálnosti základního modelu, výsledkem ale 

bude zároveň model databáze fungující v konkrétní aplikaci. Logický model vychází z 

konceptuálního, zároveň je ale přihlédnuto také ke konkrétním požadavkům a standardům 

spolupracující společnosti, která bude vytvořený model využívat. 

6.1 Data 

Pro naplnění výsledného fyzického modelu geodatabáze a k ověření funkčnosti jeho navržených 

vlastností bude použit vzorek dat používaných firmou CEDA, a.s. Jedná se o tematicky 

uspořádané vektorové datové vrstvy ve formátu shapefile. Konkrétně se bude jednat o výběr 

v rozsahu několika městských částí okresu Brno-město a jedné obce okresu Brno-venkov. 

Poskytnuty byly shapefilové vrstvy road.shp (komunikace), cityc.shp (centra osídlení), exit.shp 

(dálniční exity), poi.shp (body zájmu), road_km.shp (kilometráž silnic), railway.shp (železnice), 

admin1.shp (kraje), admin7.shp (okresy), admin8.shp (obce), admin9.shp (městské části), 
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bua.shp (zástavba), landcov.shp (krajinný pokryv), landuse.shp (využití půdy) a water.shp 

(vodstvo). Dále byla k dispozici tabulková data tmc_link.dbf (trasy určené k účelu dynamické 

navigace), hsnrange.dbf (rozpětí hodnot orientačních čísel podél komunikace), maneuvre.dbf 

(zakázané manévry), max_dimension.dbf (maximální rozměry vozidla) a restriction.dbf 

(průjezdnost komunikací pro určitý druh vozidla). Tato data jsou běžně zpracovávána 

pro navigační účely a v rámci této práce poslouží k prezentaci dosažených výsledků.  

6.2 Zásady pro vypracování 

Pro samotný návrh modelu byly na začátku stanoveny hlavní pracovní zásady: 

• Systematičnost postupu: Pro vytvoření schématu je převzata jedna z výše 

zmíněných strategií návrhu pro E-R diagramy – postup práce „shora dolů“. Nejprve 

jsou vymezeny všechny důležité typy objektů, které jsou nezbytné pro funkci turn-

by-turn navigace, a které musí být zahrnuty do navigační databáze. Poté je 

pozornost soustředěna postupně na jednotlivé třídy objektů a jejich vztahy. Třídy 

jsou detailně vymezeny prostřednictvím definování patřičných atributů, jejich 

doménových omezení i vzájemných souvislostí. 

• Kompatibilita modelu s odpovídající normou i zásadami spolupracující 

společnosti (pro logický a fyzický model): Návrh dodržuje pravidla stanovená pro 

navigační databáze a přihlíží ke specifikaci objektů, atributů, jejich logické 

reprezentace a k systému kódování, jak je dáno normou GDF pro data ITS. 

Současně je zohledněn stávající způsob správy dat i jejich strukturování běžné pro 

společnost, která bude v budoucnu vytvořený model používat. Toto dosavadní 

strukturování dat bude pojímáno jako referenční k vytvářenému modelu.  

• Vlastní invence: Při respektování všech výše uvedených omezení přinese navržený 

model vylepšení, co se usnadnění správy dotyčné databáze týče, i v oblasti samotné 

funkčnosti navigačního systému pracujícího s novou databází. 

 

6.3 Zvolené nástroje 

Důležitým rozhodnutím bylo zvolení vhodného CASE nástroje používajícího jazyk UML. Bylo 

zjištěno, že ArcGIS poskytuje přímou podporu pro schémata vytvořená CASE nástroji  

Microsoft Visio a Rational Rose firmy IBM. Původně byl model vytvářen v  30denní trial verzi 

programu IBM Rational Rose Enterprise Edition. Nabízí širokou možnost využití a je vhodný 

právě pro komplexní modelování systémů. Brzy ale byly odhaleny technické komplikace, které 

by nastaly právě při závěrečné implementaci do formátu ESRI. Proto byl konečným nástrojem 

pro vytvoření modelu zvolen program Microsoft Office Visio 2003, který je uživatelsky dobře 

pochopitelný a současně nabízí dostatečné množství variant návrhů, aby uživatel mohl zvolit 

nejvhodnější řešení pro svou budoucí aplikaci.  



 

 - 46 - 

Tento produkt poskytla firma CEDA, a.s. stejně jako produkty ESRI ArcGIS Destop 9.2 

(ArcMap, ArcCatalog) v licenci ArcInfo, použité pro správu vzorové databáze. 

6.4 Prost ředí Microsoft Office Visio 2003 

Microsoft Office Visio nabízí mnoho různých typů výkresů společně s odpovídajícími 

stavebními elementy pro každé schéma, jak ukazuje obr. 15. Byl zvolen příslušný výkres 

z nabídky návrhu softwarových systémů, konkrétně UML Model Diagram. V něm je možné 

vytvořit všechny běžné diagramy používané při objektovém modelování software (diagramy 

případů užití, spolupráce, činností atd.).  

 
Obr. 15: Úvodní stránka pro volbu typu návrhu v programu Microsoft Office Visio 2003  

Pro účely této práce je využit Static structure diagram, který je určen pro vytváření 

diagramů tříd. V tomto základním UML schématu je vytvořen nejobecnější, konceptuální model 

databáze. Pro vytvoření logického schématu se již použije předpřipravená šablona, kterou jako 

součást instalačního balíku poskytuje ArcGIS. Použitím kostry ArcInfo UML Model program 

usnadní následnou fyzickou implementaci do formátu geodatabáze. Tato šablona zahrnuje 

zejména komponenty pro přístup ke zdrojům prostorových dat včetně geodatabází. Po třídách 

z balíčku ESRI classes budou dědit všechny třídy vlastního vytvořeného modelu, což se 

vztahuje zejména na dědičnost prostorového atributu a pole jednoznačného identifikátoru 

objektu OID. Dále poskytuje rozhraní pro generování kódu při vytváření uživatelských objektů, 

předdefinované datové typy ESRI, a další komponenty, které odstraní nutnost komplikovaného 

převádění modelu do databáze prostorových dat.  

Prvním krokem bylo tedy seznámení se s prostředím Microsoft Office Visio 2003 a osvojení 

si způsobu práce s různými elementy diagramu tříd. 
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6.5 Konceptuální model 

Na začátku byl vytvořen základní seznam všech objektů, které by měly být zahrnuty v modelu 

navigační databáze a ten byl postupně zpřesňován a doplňován o další detaily. Současně byly 

stručně nastíněny vzájemné relace prvků. Vliv na rozvahu a výběr prvků obsažených v modelu 

mělo seznámení se s normou GDF (ISO/DIS 14825(E), 2002) a se specifikací společnosti Tele 

Atlas (Tele Atlas, 2003), která z této normy také vychází. Obě specifikace popisují nepřeberné 

množství objektů i s jejich možnými atributy a vzájemnými vztahy, a vymezují i vhodný způsob 

zachycení jejich reálné fyzické reprezentace. Posloužily tudíž pro získání přehledu o 

možnostech vymezených pro navigační data a volně se staly základem pro vytvoření vlastního 

návrhu.  

Jako základní objekt je zvolena komunikace. Po síti komunikací probíhá pohyb vozidla, 

který je ovlivňován určitými omezeními. Nezbytné pro navigaci jsou cíle, ke kterým má systém 

uživatele dovést. Nakonec je třeba také zahrnout prvky, které neslouží přímo pro navigační 

proces, ale dokreslují prostředí komunikací a používají se pro poskytnutí doplňkové orientace 

v prostoru. Všechny objekty existují v rámci systému členění prostoru do určitých regionů, 

reprezentovaných nejjednodušeji existujícími administrativními celky. Takto jsem nejobecněji 

vymezila model fungování navigačního systému. 

V dalším kroku byl pojem komunikace zkonkretizován na třídu úsek komunikace, který 

fyzickou reprezentací odpovídá topologické hraně. Cíl navigace je zastupován vstupním bodem 

(entry point), umístěným na úseku komunikace (pokud se na něm cíl navigace již přímo 

nenachází). Proto byl vstupní bod ustanoven jako obecná třída, po které budou danou  lokalizaci 

dědit podtřídy reprezentující různé typy cílů. Dědičnost je zajištěna asociováním nadtřídy 

s podtřídami vazbou generalizace. Konkrétním cílem navigace může být obyčejně zvolen bod 

zájmu, nebo bývá zadán jako adresa, která se skládá z určení sídla, případně i ulice, případně i 

čísla domu. Je třeba zohlednit, že některá sídla nemají uliční síť a proto se adresa může skládat 

také jen z udání sídla a čísla domu. Vztah těchto abstraktních tříd k třídě adresa je znázorněn 

kompoziční vazbou. Pro možnost zadat jako cíl navigace pouze název sídla je nutné zavést 

speciální třídu objektů centrum sídla, protože střed sídla neodpovídá žádnému jednoznačně 

definovanému, reálně existujícímu bodovému prvku. Model počítá i s novými trendy 

navigování na určitý kilometr číslem pojmenované silnice nebo na dálniční exit. Kilometrovník 

je tak další třídou dědící po třídě vstupní bod. Pro dálniční exit je ovšem nutné uvažovat jiný 

způsob reprezentace, protože exit je ztělesněn křižovatkou několika úseků komunikace. Proto je 

uvažován jako jeden z uzlů zakončující úsek komunikace. Zachycena je také kardinalita výše 

zmíněných vazeb. 
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Obr. 16: Část konceptuálního modelu zachycující vazby mezi úsekem komunikace a  cíly navigace 

Dopravní omezení, která ovlivňují pohyb po dopravní síti, mají podobu dopravního značení 

podél komunikací. Zakazují vjezd vozidel překračujících stanovené technické parametry, např. 

maximální váha nebo výška. Mohou také zakazovat vjezd vozidel určitého typu. Všechny tyto 

kategorie omezení byly ustanoveny jako podtřídy pro nadtřídu dopravní omezení. Navigační 

algoritmus musí brát také v potaz zakázané, přikázané a omezené manévry. Manévr se vztahuje 

na exaktně zadanou posloupnost úseků komunikace na křižovatce. Tomu přesně odpovídá 

sekvence (uspořádaná kolekce objektů), proto byla asociace manévru a úseku komunikace 

doplněna o poznámku sekvence (obr. 17). 

Pro dynamickou navigaci (TMC-RDS) jsou úseky komunikací přiřazovány k definovaným 

trasám (TMCRoute) určeným v lokalizačních tabulkách. Soubor úseků tvoří danou trasu 

v jednom směru, různé trasy mohou být částečně totožného průběhu.  

 
Obr. 17: Část konceptuálního modelu zachycující vazby s třídami dopravních omezení a route 
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Je třeba také zahrnout již zmíněné dopňkové třídy objektů, které slouží pro nastínění 

základní topografie území. Těmi byly zvoleny třídy železnice, vodstvo, lesní pokryv a také 

zástavba. Ta navíc souvisí s osídlením – jsou k ní vztaženy adresy a centra osídlení.  

Všechny objekty podléhají administrativnímu členění prostoru. Základní administrativní 

jednotkou je obec, dále pak okres a kraj. Úsek komunikace stejně jako cíl navigace a zastavěné 

území se mohou nacházet vždy na území jen jedné obce. Route přesahuje většinou rámec kraje 

a pro větší území může překračovat i hranice státu. 

Celý myšlenkový postup vývoje vlastního konceptuálního modelu od obecné představy 

k detailnějšímu rozpracování uvádí v přehledu příloha 1.Kompletní schéma konceptuálního 

modelu je součástí přílohy 2. 

6.6 Logický model 

Pro vytvoření logického modelu s šablonou ArcInfo UML Model bylo nejprve nutné nastudovat 

informace o způsobu uložení a organizace dat v geodatabázi, jak jsou objekty strukturovány do 

tříd, jak lze zavést topologické vztahy anebo jen obecné vazby mezi enitami, jak se zavádějí 

subtypy, jak se uplatňují atributové domény, a mnoho dalších informací o struktuře, uspořádání 

a pravidlech pro datový model geodatabáze a pro jeho vytvoření. Dále bylo třeba proniknout do  

samotného postupu tvorby schématu, který musí zohledňovat určité zásady pro úspěšné 

vytvoření struktury geodatabáze a všech jejích součástí. Hlavním zdrojem těchto praktických 

informací se staly prameny Booth (1999), Zeiler (1999) a Booth (2002).  

Vlastní tvorbě schématu předcházelo také důkladné seznámení se se současnou strukturou 

dat užívaných firmou CEDA, a. s. a úvaha o případných možnostech vylepšení . 

Na začátku samotné tvorby návrhu byla v nástrojích Microsoft Office Visio odhalena 

absence prostředku užívaného pro závěrečný export modelu do výměnného formátu XMI (XML 

Metadata Interchange). Ten bylo nutné nalézt na domovských stránkách společnosti Microsoft a 

podle popsaného postupu ho přiřadit do správných adresářů programu Visio, aby se stal 

aktivním nástrojem. Takto je možné již od počátku tvorby schématu průběžně kontrolovat 

funkčnost navrhovaného modelu. 

Vlastní modelování bylo započato vytvořením základní datové sady geodatabáze, která 

v tomto schématu odpovídá balíčku stereotypovanému jako Feature Dataset. Ten musí být 

vytvořen jedině pod balíčkem Workspace, který po implementaci vytvoří vlastní geodatabázi. 

Feature Classes vzniknou z tříd vytvořených v diagramu jako podtřídy ESRI třídy Feature, 

Object Classes jako potřídy třídy Object. Z binárních asociací mezi třídami budou zformovány 

Relationship Classes, v případě vazeb multiplicity M:N z nich vzniknou přímo fyzické tabulky 

v geodatabázi. Pro každou třídu lze pomocí Tagged Values definovat některé vlastnosti, 

například jaký typ geometrie bude ukládán, zda prvky dané třídy mohou ukládat třetí souřadnici, 

a další. Takto lze podobně pro atributy definované v rámci každé třídy stanovit celkový počet 

číslic hodnoty atributu (Precision) pro datové typy Integer a Double, dále pro datový typ 

Double počet přípustných desetinných míst (Scale) a počet znaků pro řetězec String (Length) 
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(viz obr. 18). Dále lze také určit, zda daný atribut povoluje neznámé hodnoty Null či nikoliv a 

každému názvu atributu přiřadit Alias pro lepší názornost, jaký význam má daný atribut.  

 
Obr. 18: Nastavení počtu číslic pro atribut 

Následující část této kapitoly popisuje postup návrhu konkrétních tříd diagramu, jejich 

atributů a relací na úrovni logického  modelu. Celé schéma navrženého logického modelu 

zobrazuje příloha 3. 

Jako hlavní třída, která sehrává v databázi největší roli, byla vytvořena budoucí Feature 

Class Road odpovídající v konceptuálním modelu třídě „úsek komunikace“. Pro ni byla 

stanovena podmínka typ geometrie esriGeometryPolyline. Po implementaci tudíž automaticky 

bude moci obsahovat pouze liniové prvky. Následně byly stanoveny postupně všechny atributy, 

které budou popisovat vlastnosti každého úseku komunikace, důležité pro navigační proces. 

Prostudováním struktury a atributů referenčních dat a srovnání se specifikací GDF bylo 

rozhodnuto, že doposud sledované atributy budou zachovány téměř v totožném rozsahu. 

Odpovídají kódování normy GDF a zachycují nejdůležitější charakteristiky komunikací. Navíc 

ale bylo přidáno několik atributů, které by mohly obohatit navigační systémy o nové funkce.  

Pro každý dotyčný atribut byl navíc stanoven příslušný datový typ a také výše zmíněné 

přípustné počty znaků nebo číslic pro jeho hodnoty. Toto opatření je prvním, které zamezí 

případnému zapsání zcela nesprávné hodnoty. Pokud by datový model nebyl určen pro aplikaci 

na již existující sadě dat, byla by výraznou změnou absence identifikujícího atributu (zde 

Road_ID). Podobně jako třída Road takový umělý identifikátor obsahovalo v původních datech 

více tříd prvků. Důvodem možnosti vynechání tohoto identifikátoru je dříve uvedená 

skutečnost, že pro objektový přístup je charakteristická jedinečnost OID přiřazovaného 

automaticky každému objektu. V navrhovaném modelu je toto OBJECTID přidruženo 

k objektům prostřednictvím dědení po třídě Feature (případně Object). Může být tudíž 

používáno jako identifikátor například při definování klíčů pro relace mezi třídami, ačkoliv 
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ve schématu není přímo viditelné. Protože se ale předpokládá, že do konečného modelu 

geodatabáze budou  uložena již existující data, pro jednoduchost převodu a zachování vazeb 

mezi jednotlivými třídami zůstane tento umělý identifikátor zachován. Atributy sledovanými 

pro tuto třídu jsou tedy původní atributy road_ID, FCC (kód třídy prvků), Fw (typ komunikace), 

Df (směr průjezdnosti), Fc (funkční třída), Ds (kvalita povrchu), Sl (nájezd), Fy (část dálnice), 

Rn (číslo silnice), Rne (číslo mezinárodní silnice), Toll (zpoplatnění), Nc (národní klasifikace), 

Urban (příslušnost k zástavbě), Ofn (název ulice), Code_street (kód ulice), OC_Admin8 (kód 

obce) a OC_Admin9 (kód části obce). Jako nové byly zařazeny atributy RG (sklon vozovky v 

procentech), který by mohl identifikovat například ztíženou průjezdnost komunikace zejména 

pro těžká nákladní vozidla v zimním období. Navíc by bylo výhodné sledovat atribut TJ, který 

indikuje pravděpodobnost vzniku dopravní zácpy v dané lokalitě. Navigátor by mohl dát 

uživateli možnost rozhodnout se, zda se chce danému úseku vyhnout či nikoliv podobně, jako 

v případě placených úseků.  

Důležitým vlastním přínosem v rámci návrhu modelu, tentokrát v oblasti správy databáze, 

je zavedení subtypů třídy Road pro atribut Fw. Atribut Fw klasifikuje komunikace podle jejich 

povahy na dálnice, jednoproudé komunikace, víceproudé komunikace, kruhové objezdy, 

parkoviště, krytá parkoviště, nájezdy, obslužné komunikace, vjezdy/výjezdy z parkoviště, 

vjezdy/výjezdy z obslužných komunikací, pěší zóny, chodníky, speciální dopravní útvary a 

schodiště. Z vlastní zkušenosti při práci s těmito daty i ze získaných poznatků bylo stanoveno, 

že pro každou výše zmíněnou kategorii nabývají některé ostatní atributy vždy stejné hodnoty, 

anebo jsou pro ni přinejmenším charakteristické. Proto se jeví zavedení subtypů (speciálních 

podtříd s jedinečnou hodnotou atributu Fw) jako velmi výhodné. Zavedení subtypů pro třídu 

Road znamenalo označit atribut Fw stereotypem SubtypeField, vytvořit příslušný počet podtříd 

a asociovat je s nadtřídou Road binární asociací se stereotypem subtype. Současně bylo nutné 

zavést domény pro hlavní atributy tříd, kterých se bude tato kategorizace týkat. Doména 

vymezuje hodnoty, jež lze atributu přiřadit. Domény takto ošetřují atributovou integritu dat.  

Doména může být stanovena buď rozmezím určitých hodnot (RangeDomain) anebo jejich 

explicitním výčtem (CodedValueDomain). Doménu lze v návrhu vytvořit zkopírováním šablony 

pro tyto účely určené, ale jinak je doménou třída objektů stereotypovaná na příslušný typ 

domény (kódované hodnoty nebo jejich rozmezí). Byly vytvořeny kódové domény pro atributy 

Fw, Df, Fc, Ds, Sl a navíc doména pro rozlišení hodnot Ano/Ne. Mezi datovými typy 

podporovanými ESRI totiž chybí booleovská hodnota, proto byla její funkce nahrazena 

hodnotami 0 (Ne) a 1 (Ano) typu Integer. Pro atribut Fc byla stanovena doména rozmezím 

hodnot 0-8, protože jejich kódové rozlišení by svým textovým vyjádřením nemělo velkou 

vypovídací hodnotu.  
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Obr. 19: Ukázka kódové domény pro atribut Fw a Ds 

Pro každý subtyp byly na základě těchto domén stanoveny defaultní hodnoty pro atributy, 

které pro danou kategorii nabývají vždy anebo ve většině případů této určité hodnoty. Takto 

bylo například dosaženo, že v případě přiřazení nové komunikace do kategorie chodník (Fw = 

15) se automaticky vyplní také hodnoty atributů Df = 4 (zakázaný průjezd), Fc = 8 (ostatní 

komunikace) a Ds = 2 (nezpevněný povrch). Této kombinace hodnot atributů nabývá chodník 

vždy. Podobně jsou nájezdy a kruhové objezdy průjezdné jen v jednom směru, pěší zóna a 

schodiště nejčastěji leží v oblasti zástavby, dálnice je zpoplatněná atd.  

 
Obr. 20: Ukázka definice subtypu Parkoviště a Chodník 

Tyto implicitně zadané hodnoty nejsou při editaci dat (v aplikaci ArcMap) uživatelsky 

nezměnitelné. Lze je v případě jiné kvality určité charakteristiky libovolně upravovat, 

pochopitelně v rámci hodnot definovaných příslušnou doménou. Zautomatizováním zápisu 

nejčastěji zadávaných hodnot je dosaženo usnadnění a zefektivnění naplňování a správy 

databáze, protože rozsah zadávaných hodnot je stále tentýž a je poměrně malý. Hodnoty do 

kódových polí lze v atributové tabulce zadávat jak výběrem textové položky z rolovacího menu, 

tak zapsáním číselného kódu, což je výhodné zejména při hromadné editaci. 

Další odlišností je přímé zavedení bodové třídy EntryPoint, která obsahuje vstupní body pro 

různé cíle navigace. Vstupní bod je definován souřadnicemi, které přesně odpovídají určité 

lokalizaci na úseku komunikace. Tento bod ztělesňuje přístupové místo z komunikace 
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k určitému objektu, který se podél ní nachází, a polohově jej zastupuje pro navigaci k cíli. 

Atributy této třídy jsou tedy road_ID, které odpovídá identifikátoru příslušného úseku 

komunikace, a tvoří tak cizí klíč pro vazbu s kardinalitou 1:N mezi třídami Road a EntryPoint. 

Platí tedy, že k jednomu úseku komunikace může patřit více vstupních bodů, ale vstupní bod 

může příslušet jen jedinému úseku komunikace. Primárními klíči jsou pro obě třídy road_ID. Z 

relace této kardinality se ve vygenerovaném fyzickém schématu geodatabáze stane Relationship 

Class.  

 
Obr. 21: Definování relace mezi třídami s příslušnými kardinalitami  

Zbylými atributy třídy EntryPoint jsou souřadnice bodu ve zvoleném souřadném systému a 

nový kód třídy prvků FCC. Kód dosud nebyl zaveden, protože v původních datech tato třída 

dosud fyzicky nevystupovala. 

Přesto byly souřadnice vstupních bodů pro projekci některých typů objektů do úseku 

komunikace používány. Jsou uvedeny především pro zájmové body, jejichž kolekcí je třída 

PointOfInterest. Struktura uchovávání bodů zájmu byla zásadně pozměněna. Původní struktura 

odpovídala jedné objemné tabulce, která ukládala pro každý bod velké množství informací. 

Dekompozicí tabulky a provázáním s dalšími třídami lze zamezit zbytečnému opakování dat. 

Samotná prvková třída PointOfInterest má tedy jako atributy pouze cizí klíče pro propojení 

s jinými třídami. Identifikátor POI_ID slouží pro vazbu 1:1 s třídou POI_attribute, ve které se 

nachází bližší podrobné charakteristiky daného POI. Kromě kódu třídy prvků FCC popisuje 

jméno POI, jeho alternativní jméno a název značky (pouze pro některé typy POI), dále telefonní 

číslo, emailovou adresu, webové stránky a kód přesnosti určení POI. Pokud se jedná o POI, 

které se nevztahuje k žádnému adresnímu bodu, jsou vyplněna také pole pro hodnoty kódů obce 

a okresu, názvu části obce a jména, PSČ a čísel popisných a orientačních. Drtivá většina POI ale 

patří k určité adrese, proto se zdálo jako lepší řešení propojit bodovou třídu PointOfInterest 

s adresními body. K tomu slouží cizí klíč třídy adresních bodů codeAdd a vazba N:1 (k jednomu 

adresnímu bodu může patřit více POI). Posledním cizím klíčem je právě atribut vázající body 

zájmu na konkrétní EntryPoint (EP_ID).  V navrhovaném modelu je ale nově upuštěno od 

plošného zaznamenávání všech informací týkající se adresy pro všechna POI. Drtivá většina 
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zájmových bodů totiž může být jednoznačně identifikována pomocí atributu codeAdd, který 

ukládá jedinečný kód adresy podle UIR-ADR (Územně identifikační registr adres). Proto jsou 

pro třídu PointOfInterest definovány pouze atributy: identifikátor, zmíněný codeAdd, použitý 

jako klíč pro vazbu N:1 s  třídou AddressPoint, a atribut EP_ID, čili cizí klíč pro třídu 

EntryPoint.  

Pro adresní body v třídě AddressPoints se pro zanesení do navigační databáze doposud 

volilo dvojí řešení. První přiřazovalo jedné nebo oběma stranám úseku komunikace v třídě 

Road příslušné rozmezí hodnot orientačních čísel domů, které se podél něj nacházely. K tomu 

byla přiřazena kombinace atributů třídy Road kód ulice a kód obce. Toto řešení umožňuje 

navigovat přibližně na určitou adresu. Navigátor ale uživatele dovedl na určité místo jen 

s přesností na úrovni celého úseku komunikace. V navrhovaném modelu proto bylo přistoupeno 

k reprezentaci adres pouze pomocí vstupních bodů, což sice zvýší objem dat, ale zároveň to 

zaručí větší přesnost navigace. Adresní body není možné z obchodních důvodů volně 

distribuovat, proto se do navigační databáze zapisují pouze kódy adres (zde Code_add) 

s příslušným vstupním bodem (zde cizí klíč EP_ID). V interní databázi ale figurují adresní body 

i s atributy jednoznačně určujícími danou adresu: část obce muniPart a její kód OC_muniPart, 

jméno ulice streetName a její kód codeStreet, popisné číslo domu streetNum a orientační 

houseNum, PSČ postCode, kódy obce OC_Admin8 a části obce OC_Admin9, a na závěr 

přesnost lokalizace vzhledem k nejbližšímu úseku komunikace Accuracy.  

Třída adresních bodů má tedy v tomto modelu také podobu pouze tabulkových dat, stejně 

jako ostatní tabulky dědí po ESRI třídě Object a je definována na vyšší úrovni schématu než 

třídy prvků. Ve fyzické databázi se tedy nebude nacházet uvnitř Feature Dataset, nýbrž bude 

umístěna na stejné úrovni jako datová sada přímo v geodatabázi.  

Se vstupními body dále souvisí třída kilometrovníků existujících pro některé silnice určité 

třídy. Atributy instancí této třídy Kilometrage jsou: číslo silnice roadNum, jeden z obou směrů 

silnice daného čísla direction a jeho hodnota km. Požadavek navigace uživatele na určitý 

kilometr konkrétní silnice je novým trendem, který rozšiřuje možnosti turn-by-turn navigace. 

Poslední třídou vztaženou ke vstupním bodům je třída center osídlení CityCentre. Ta stejně jako 

předchozí třídy propojuje své objekty s dotyčným vstupním bodem pomocí vazby N:1 a atributu 

EP_ID.  
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Obr. 22: Nastavení hodnot zdrojová třída, primární klíč zdrojové třídy a cizí klíč zdrojové třídy  

Centrum osídlení má oficiální jméno a může být typově buď centrem obce nebo centrem její 

části. Proto třída nese atribut type, jež nabývá hodnot „c“ (odpovídá centru části obce), nebo „o“ 

(značí centrum obce). Pro zachycení příslušnosti ke konkrétnímu administrativnímu celku slouží 

atributy OC_muniPart (oficiální kód části obce), OC_Admin8 (oficiální kód obce), OC_Admin7 

(oficiální kód okresu) a postCode.  

Admin8 je třída jednotek oficiálního administrativního členění v rámci České Republiky, 

v tomto případě jde konkrétně o obce. Pokud v rámci obce existuje členění na městské části, 

zavádí se i odpovídající třída Admin9. Okresy sdružuje třída Admin7 a kraje Admin1. Všechny 

tyto třídy shodně sledují kód funkční třídy, oficiální název a oficiální kód. Mezi dvěma třídami 

sousedícími v této hierarchii je zavedena vazba 1:N, a tudíž hierarchicky níže postavená třída 

zachycuje i cizí klíč pro třídu hierarchicky výše položenou (např. Admin8 kód i pro 

odpovídající Admin7). 

Další fází bylo zachycení omezení vztahujících se k úseku komunikace. Jedná se omezení 

vjezdu vozidel určitého typu a omezení vjezdu vozidel přesahující určité fyzické parametry. 

Obě třídy jsou opět potomky ESRI třídy Object a jsou definovány na úrovni datové sady, 

nikoliv uvnitř ní. V geodatabázi tak opět budou mít podobu tabulkových dat bez prostorového 

atributu. Atributy sledované pro obě kategorie omezení zůstaly zachovány podle současného 

stavu. Třída Restriction zachycuje povolený směr průjezdu každého úseku komunikace po řadě 

pro osobní automobily, motocykly, nákladní vozidla, autobusy veřejné dopravy, soukromé 

autobusy, vozidla rezidentů, taxi, chodce a cyklisty. Protože hodnoty těchto atributů mohou 

pochopitelně nabývat stejných hodnot, jako atribut Df v třídě Road, bylo pro atributy třídy 

Restriction možné obdobně uplatnit kódovou doménu Domain_Df. Tak bude usnadněna i 

správa dat uchovaných v této tabulce. Třída nejvyšších povolených parametrů  MaxDimension 

sleduje pro každý úsek komunikace nejvyšší povolené rozměry  (nejvyšší povolená výška, délka 

a šířka) a váhové parametry (nejvyšší povolená celková váha a váha na nápravu) vozidel, pro 

něž je úsek průjezdný. Obě třídy jsou asociovány s třídou Road jednoduchou vazbou 1:1. Bylo 



 

 - 56 - 

by tudíž možné připojit tyto atributy přímo k třídě komunikací, ale atributová tabulka této vrstvy 

by pak nabyla neúnosných rozměrů. Proto je vhodné spravovat tato data zvlášť, pouze jako 

provázaná s třídou Road pomocí atributového cizího klíče road_ID.  

Důležitým prvkem v navigační databázi jsou také manévry. Vzorová data popisují ze všech 

typů manévrů pouze manévry zakázané, protože přikázaný manévr se dá ošetřit zakázáním 

všech ostatních možných manévrů na dané křižovatce a přednostní manévry nehrají pro 

navigaci tak zásadní roli. Zavedla jsem tedy jednoduchou tabulku Maneuvre, která obsahuje 

seznam všech zakázaných manévrů společně s příslušným počtem sekvencí. Protože jeden 

manévr se týká vždy minimálně dvou úseků komunikace, a ten zároveň může být součástí 

i jiného manévru, zcela jednoznačně zde vzniká vazba M:N. Ta vynucuje vytvoření vazební 

tabulky pro cizí klíče obou tříd. V používaném schématu je vytvoření takové tabulky obstaráno 

vytvořením třídy s přiřazením stereotypu Relationship Class. Ta musí mít stejný název jako 

příslušná binární asociace, která dotyčné třídy spojuje. Atributy této vazební tabulky jsou cizí 

klíče z obou tabulek. Vazba mezi třídami Maneuvre a Road i vzniklá Relationship Class jsou 

tedy pojmenovány Maneuvre_link. Kromě klíčových atributů man_ID (z třídy Maneuvre) a 

road_ID (z třídy Road) obsahuje také pořadí úseku v sekvenci daného manévru seq a označení, 

přes který node (počáteční nebo koncový prvního úseku sekvence) se manévr uskutečňuje.  

 
Obr. 23: Ukázka znázornění vazby M:N v diagramu tříd pro návrh modelu geodatabáze  

Samostatnou tabulkou je RoadExit, reprezentující poslední uvažované cíle navigace, a to 

dálniční exity. Sledovanými atributy jsou v rámci této třídy číslo exitu, OID dvou úseků 

komunikace, na jejichž křižovatce se výjezd nachází, dále jeho jméno a číslo příslušné silnice, 

z níž se sjezd uskutečňuje. 

Vazební tabulkou byla vytvořena také relační třída mezi třídou Road a PathTMC. Ta slouží 

pro automatické dynamické navádění. Z lokalizačních tabulek je do této třídy přenesena 

informace o každé trase, která je v rámci RDS-TMC definována. Třída PathTMC obsahuje 

atributy RID pro oficiální číslo trasy. Zmíněná vzniklá vazební tabulka TMC_link obsahuje 

klíčové atributy road_ID a RID, a dále vyjádření směru dané trasy  TMC_Direct, směr vektoru 

(úseku komunikace) porovnaný s tímto směrem trasy edge_Direct a úplně na závěr uzel 

následující tomuto úseku komunikace ve směru trasy.  
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Na závěr byly namodelovány samostatné prvkové třídy, které neslouží přímo k navigačnímu 

procesu, nýbrž pouze pro dokreslení prostředí a orientace řidiče v prostoru. Jedná se o třídy 

zástavby Bua, vodstva Water,  vegetačního pokryvu (zde pouze lesy) Landcover, využití půdy 

Landuse a nakonec železnice Railway. Pro všechny tyto třídy zůstala zachována atributace 

podle původních dat, zahrnující pouze kód třídy prvků, kategorii, případně oficiální název. 

 Pro všechny uvedené atributy všech zavedených Feature a Object Classes byly podle 

povahy sledovaných charakteristik stanoveny příslušné datové typy a také přípustná délka 

textových řetězců nebo počet číslic, jejichž stanovení se odvíjelo od stanovených pravidel nebo 

od představy očekávaných hodnot. Tato část návrhu modelu nebyla náročná z 

invenčního hlediska, byla ale časově značně náročná. Definice datových typů a počtu znaků 

nebo číslic vkládaných hodnot pro každý atribut každé třídy objektů je ale základem 

a nezbytnou součástí dobrého datového modelu.  

Na závěr tvorby byla pozornost opětovně soustředěna na všechny relace mezi třídami. Byly 

opraveny případné chyby a pro všechny vazby byl kromě klíčových atributů nadefinován ještě 

směr upozorňování, tzv. Notification. Tato vlastnost udává směr (žádný, vpřed, vzad, nebo 

obousměrně), kterým jsou mezi objekty asociovaných tříd zasílány zprávy o činnosti, která je 

s nimi prováděna. Pokud by se mezi třídami existovala kompozitní vazba, v níž je existence 

objektu jedné třídy podmíněna existencí asociovaného objektu druhé třídy, při vymazání 

dotyčného objektu by se odeslala zpráva vázanému objektu, aby byl vymazán také. 

Nejnáročnějším aspektem návrhu z logického hlediska byla úvaha zejména nad způsobem 

vzájemného provázání objektů a zachycení všech souvislostí mezi nimi. Cílem této snahy bylo 

dosažení co nejmenšího opakování dat a poskytnutí dobrého výkonu databáze při současném 

zachování všech nezbytných atributů a relací pro každou danou třídu objektů. Proto bych změnu 

v tematickém seskupování objektů jako zavedení třídy vstupních bodů, dekompozice 

souvisejících struktur pro cíle navigace a hlavně důkladné promyšlení zavedení vazeb mezi 

třídami napříč celým modelem, označila jako velmi přínosné pro budoucí formu databáze.    

Navržený model byl v celém průběhu tvorby exportován do formátu XMI a pomocí nástroje 

SemanticChecker podrobován systematické kontrole sémantických chyb. Tento postup byl 

iterativně opakován průběžně ve všech fázích modelování, dokud nebyly odstraněny všechny 

závady.  

6.7 Fyzický model 

Pro vytvoření struktury geodatabáze z modelu navrženého v jazyce UML se používá aplikace 

ArcCatalog z balíku ArcGIS Desktop. ArcCatalog je schopen z výměnného formátu XMI, do 

něhož byl model vyexportován v závěru fáze tvorby logického modelu, vygenerovat příslušné 

třídy prvků, tabulky i relace, přesně podle toho, jak byly navrženy modelovacím jazykem. Podle 

toho, na jaké úrovni byly třídy v modelu definovány, vytvoří tyto buď v rámci definované 

datové sady prvků, anebo je umístí volně mimo dataset.  
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Nejprve je nutné v ArcCatalog vytvořit prázdnou geodatabázi. Do ní se prostřednictvím 

přidaného nástroje Case Schema Creation načte vytvořené UML schéma exportované do 

formátu XMI, jak ukazuje obr. 24.  

 
Obr. 24: Dialogové okno pro vytvoření struktury geodatabáze načtením souboru XMI  

V průvodci Schema Wizard je nutné pouze zadat přístupovou cestu k XMI souboru, a 

v dalším kroku definovat pro celou datovou sadu souřadnicový systém. Společně s definováním 

topologických pravidel mezi prvky je tato náležitost datového obsahu geodatabáze jediná, jež 

nemůže být definována prostřednictvím modelu UML. Při použití metody vytváření celé 

struktury geodatabáze pouze pomocí aplikace ArcCatalog by bylo v tomto kroku nutné 

nadefinovat vše potřebné, co bylo v rámci tohoto návrhu pomocí UML již namodelováno 

(jednotlivé třídy prvků, typ jejich geometrie, atributy, domény, relace,…). Určení souřadného 

systému je tedy v této fázi návrhu jediným krokem, kterým je nezbytné doplnit návrh 

geodatabáze. 

Pokud jsou všechny součásti modelu navrženy syntakticky korektně, dojde v posledním 

kroku již k vygenerování konečné struktury datových tříd, tabulek a relačních tříd v 

hierarchii geodatabáze.  

Model navrhovaný v rámci této práce bylo ale nutné několikrát opravovat, protože v něm 

byly detekovány konflikty jako užití rezervovaného slova SQL pro název atributu, chybné 

použití cizích klíčů a mnoho dalších nepřesností a chyb, které bránily úspěšnému a 

kompletnímu vygenerování všech součástí geodatabáze. Celý proces úspěšného exportu 

schématu do fyzické podoby tak byl náročnější záležitostí, než se původně předpokládalo. 

6.8 Verifikace správnosti modelu 

Ověření funkčnosti modelu geodatabáze prostřednictvím jeho aplikace na zkušební vzorek dat 

bylo oproti původnímu očekávání také komplikované. Model se navrhovanou strukturou snažil 

o dosažení efektivního ukládání dat v rámci geodatabáze a omezení jejich redundance, a tudíž je 

navržená struktura uložení dat oproti původní (v souborech shapefile) pozměněná. V modelu 

byla například navržena fyzická reprezentace některých cílů navigace pomocí vstupních bodů, 
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jejichž souřadnice nebyly pro všechny typy objektů k dispozici, anebo byly v tabulce 

zaznamenány v odlišném souřadnicovém systému. Navíc bylo následně nutné spojit všechny 

tyto vstupní body z jednotlivých tematických souborů do jednoho a současně zachovat 

atributové souvislosti mezi všemi třídami. Časově i logicky náročným úkolem byla tedy úprava 

dat pro jejich plynulé a adekvátní převedení do nového modelu geodatabáze. Nakonec se 

různými úpravami podařilo předpřipravit data takovým způsobem, že byla v maximální míře 

zachována jejich původní informační hodnota.  

Načítání dat do jednotlivých tříd prvků a tabulek bylo provedeno v ArcCatalog pomocí 

funkce Load Data.  

 
Obr. 25: Načtení dat do třídy prvků prostřednictvím aplikace ArcCatalog 

Pro třídy figurující ve složitých relačních vazbách je ale nutné načíst data použitím nástroje 

Object Loader v aplikaci ArcMap. V obou případech bylo třeba definovat zdroj vkládaných dat. 

Dále bylo třeba přiřadit každému atributu třídy nebo tabulky geodatabáze odpovídající atribut z 

původních dat. Průvodce toto lícování atributů vytvořil pro atributy shodného názvu částečně 

automaticky, nevyhledané atributy bylo nutné přiřadit k novým datům ručně.  



 

 - 60 - 

 
Obr. 26: Ukázka dialogového okna pro přiřazení atributových polí ze zdrojových dat 

Nakonec se určí, zda mají být pro načítaná data zachovány snapovací parametry původního 

zdroje dat, a zda mají být nová data ověřena z hlediska případně nadefinovaných pravidel 

platnosti.  

Pak už je prostřednictvím aplikace ArcMap možné ověřit správnost všech nadefinovaných 

komponent modelu a zejména fungování vytvořených relací. 

Pro využití všech pozitiv, které uložení dat v modelu geodatabáze skýtá, byla na úplném 

závěru definována základní topologická pravidla, kterým musí podléhat třídy nebo objekty 

v jedné třídě. V ArcCatalogu byla v rámci datové sady vytvořené geodatabáze vytvořena datová 

sada topologie, pro níž byla tato pravidla stanovena. Pozornost byla soustředěna zejména na 

třídu komunikací, jejíž prvky se nesmí protínat vzájemně nebo se sebou samými, stejně jako je 

nepřípustné jejich překrývání se. Pro třídy zástavby a zalesněného území byl zakázán vzájemný 

překryv.  Po aplikaci této sady topologických pravidel na geodatabázi naplněnou zkušebními 

daty byly vygenerovány příslušné chyby v topologii, které se ale týkaly pouze konfliktů mezi 

polygony zástavby a zalesněných území. Tyto chyby je možné topologickými úpravami 

v programu ArcMap odstranit, anebo jim přidělit status výjimky, takže budou při příští kontrole 

topologie pojímány jako akceptovatelné. 



 

 - 61 - 

7 VÝSLEDKY 

Výsledky této práce jsou tvořeny několika dílčími výstupy, jejichž charakter se odvíjí od 

povahy jednotlivých úrovní datového modelování a od obsahové stránky systému, který je 

objektem navrhovaného datového modelu. 

Prvním výstupem je přehledné grafické schéma vytvořené v notaci modelovacího jazyka 

UML v programu Microsoft Office Visio 2003. Znázorňuje základní model databáze na 

konceptuální úrovni, která je využitelná pro navigační účely. Má podobu diagramu tříd, který na 

této úrovni vyjadřuje nejpodstatnější souvislosti mezi objekty, které sehrávají svou roli 

v průběhu turn-by-turn navigace. Hlavním objektem navrženého modelu je základní element 

sítě pozemních komunikací. Dále model pro budoucí databázi uvažuje existenci objektů, jejichž 

účelem je reprezentace a charakteristika možného cíle navigačního procesu, a další komponenty 

umožňující dynamickou navigaci, pravidla a restrikce omezující pohyb po dopravní síti 

a objekty. Nezbytnou součástí jsou také třídy administrativního členění prostoru, které obsažené 

objekty zasazují do prostorového rámce, a třídy, které mají funkci pouze doplňujících informací 

základní topografie území jako je vodstvo, železnice, regiony využití půdy atd. 

Navržený konceptuální model slouží pro utvoření si základního přehledu o struktuře a 

fungování modelovaného systému jak z pohledu tvůrce databáze, tak jejího budoucího 

uživatele. Obsahová stránka návrhu se odvíjí od znalostí získaných nastudováním odborných 

materiálů, i od vlastních praktických zkušeností autorky. Schéma se zároveň stalo podkladem 

pro rozpracování návrhu modelu do dalších podrobností v rámci tvorby návrhu na logické 

úrovni. Konceptuální návrh modelu tvoří přílohu č. 2. 

Nejpodstatnějším výstupem práce je kompletní logický návrh databáze navigačních dat. Na 

této úrovni návrhu již model zohledňuje způsob budoucí implementace do konkrétní databáze. 

Graficky je návrh opět představován diagramem tříd jazyka UML vytvořeným na podkladě 

šablony usnadňující závěrečnou konverzi do fyzické podoby struktury geodatabáze. To 

znamená, že definováním jednotlivých tříd objektů, zapsáním jejich atributů a atributových 

domén v diagramu tříd je po použití příslušných nástrojů zaručena přímá definice fyzického 

uložení dat v databázi. Současně dojde k vzájemnému provázání příslušných prvků a objektů 

v rámci struktury tříd geodatabáze podle definice asociací mezi třídami a jejich kardinalit 

v diagramu tříd. Grafická podoba logického návrhu modelu je uvedena v příloze 3 
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a dokumentace v podobě posteru v příloze 4. Popis jeho vytvoření logického modelu a významu 

jeho jednotlivých komponent je součástí metodického postupu v kapitole 6.6. 

Z hlediska obsahu navržený model vychází z modelu konceptuálního, který je rozpracován 

do větší míry podrobnosti. Zabývá se podrobně charakteristikami navržených typů objektů 

důležitými pro navigační proces. Zejména pro třídu komunikací sleduje širokou škálu atributů, 

které jsou důležité pro průběh navigace zprostředkovaný navigačním systémem.  

Pro všechny atributy definovaných tříd je v modelu určen platný datový typ a pro většinu 

atributů také přípustný počet znaků nebo číslic vkládaných hodnot. Navíc pro atributy, u nichž 

lze určit rozmezí nebo škálu hodnot, jichž mohou nabývat, jsou stanoveny atributové domény. 

Atributová doména omezuje vložení možných hodnot pro daný atribut pouze na rozmezí nebo 

výčet definovaný příslušnou doménou. Použití domén také umožnilo zavést subtypy třídy 

komunikací. V rámci hlavní třídy model kategorizuje komunikace podle atributu specifikujícího 

druh komunikace do podtříd, které se v rámci databáze vzájemně odlišují svým chováním. Pro 

každou takovou podtřídu třídy komunikace jsou určeny iniciální hodnoty ostatních atributů, 

kterých nabývá komunikace této podtřídy vždy, anebo velmi často. Toto opatření velmi 

usnadňuje proces naplňování databáze. Při zadávání atributů stačí komunikaci přiřadit do 

kategorie daného subtypu, a ostatní atributy, pro něž jsou stanoveny iniciální hodnoty, budou 

automaticky nabývat těchto stanovených hodnot. Definice modelu ale umožňuje případně tyto 

přednastavené hodnoty změnit, takže uživatel není omezen ve věrném zachycení reality 

i s jejími případnými výjimkami. 

Výše uvedeným definováním platného datového typu a přípustného počtu znaků nebo číslic 

pro hodnoty každého atributu společně s vytvořením atributových domén pro atributy 

zmíněných podtříd model výrazně zajišťuje atributovou integritu dat v modelované databázi. 

Zajištění atributové integrity je důležitou pozitivní vlastností navrženého modelu. 

Navržený model je určen pro implementaci do formátu geodatabase, který ukládá data do 

relační databáze. Díky definici vzájemných vazeb mezi třídami objektů, které reprezentují 

propojení jejich atributových tabulek pomocí klíčových atributů, model respektuje i další zásadu 

databázového způsobu uložení dat. Hodnoty atributů společných více třídám není nutné 

opakovaně ukládat do polí tabulek všech dotčených tříd a model tak omezuje redundanci dat. 

Poslední součástí je vlastní fyzická struktura geodatabáze. Ta má podobu hierarchie datové 

sady a v ní obsažených nebo na stejné úrovni stojících tříd prvků, tabulek uchovávajících 

popisná data a tříd relací. Fyzické schéma navrženého modelu geodatabáze znázorňuje obr.27 . 
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Obr. 27: Vytvořená fyzická struktura modelu geodatabáze v prostředí ArcCatalog 

Po načtení zkušebního vzorku dat do této struktury je výsledkem kompletní modelová 

databáze, která splňuje požadavky kladené na obsah a strukturování databáze určené pro účely 

vozidlové navigace. Současně díky vytvoření relací mezi daty umožňuje spravovat data 

komplexně a lépe zachovávat datovou integritu databáze. Díky předchozí úpravě byla vzorová 

data uložena do geodatabáze téměř v původním rozsahu. Bohužel se nepodařilo načíst data 

do složitěji provázané tabulky adres. V případě nemožnosti načíst data do prázdné struktury 

třídy prvků pomocí Simple Data Loader v ArcCatalogu kvůli jejich mnoha relacím s ostatními 

třídami se používá zmíněného nástroje Object Loader v aplikaci ArcMap. Přes veškerou snahu 

se bohužel nepodařilo zjistit, jakým způsobem vložit data do prázdné struktury takto 

komplikovaně propojené tabulky. Druhým problematickým bodem se při načítání dat ukázala 

být reprezentace třídy M:N pomocí vazební tabulky. Ve schématu geodatabáze v ArcCatalogu 

vystupuje taková tabulka jako běžná relační třída. Po jejím načtení do aplikace ArcMap již má 

podobu běžné tabulky. V tomto okamžiku ale opět vyvstává problém, jak do takové tabulky 

načíst již existující data, která mimo jiné obsahují cizí klíče z dvou asociovaných tabulek. 

Kromě těchto uvedených nedostatků má navržený model řadu nesporně pozitivních 

vlastností. První specifičnost je důsledkem definice subtypů pro třídu komunikací na úrovni 

logického návrhu modelu. Při načtení prázdného schématu geodatabáze do aplikace ArcMap se 

pro třídu komunikací automaticky vygeneruje také legenda odlišující druhy komunikací podle 

atributu Fw (druh komunikace) do zmíněných podtříd. Když uživatel zanese do databáze nový 

úsek komunikace, automaticky se jeho atributy vyplní podle nastavených defaultních hodnot. 

Pokud je třeba hodnoty změnit, je v případě některých atributů možné vybírat z textových 

položek rolovacího menu, které odpovídají hodnotám dříve definovaným v rámci domén, jak 

ukazuje obr. 28. 
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Obr. 28: Zakreslení nové komunikace do třídy prvků Road 

Po načtení vzorových dat postupně pro každý subtyp jsou komunikace přehledně rozřazeny 

do jednotlivých kategorií, což je patrné již na první pohled díky zmíněné automatické legendě.  

 
Obr. 29: Atributová tabulka třídy Road s uloženými daty 

Pokud se změní atribut Fw, automaticky se přepíší hodnoty atributů podle příslušné domény 

nově přiřazeného subtypu, jak lze pozorovat porovnáním obr. 29 a obr. 30. 
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Obr. 30: Automatická změna hodnot atributů při editaci atributu Fw 

Jak již bylo řečeno, tyto přednastavené hodnoty atributů lze libovolně měnit podle reálné 

situace. Ve většině případů ale toto automatické zadávání hodnot velmi usnadní práci při 

naplňování databáze. 

Druhým důležitým aspektem navržené geodatabáze je praktické využití nadefinovaných 

vztahů mezi objekty různých tříd, které jsou v rámci struktrury geodatabáze uloženy v relačních 

třídách. Pokud je určitý objekt editován, lze v atributovém okně tohoto objektu možné 

přistupovat ke všem objektům, které jsou s ním ve vzájemné relaci.  

 
Obr. 31: Hierarchie objektů provázaných s konktérním POI  

Na obr. 31 je patrné, jak lze postupně v hierarchii přistupovat ke všem objektům, které se 

vztahují ke konkrétnímu bodu zájmu. Jak je patrné, je možné také ihned přímo editovat hodnoty 

atributů těchto objektů. 
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Navržený model tak poskytuje dobré prostředí pro zachování referenční integrity dat 

v databázi. 

Jak bylo popsáno, u uvedeného modelu je možné ověřit správnost topologie definované 

patřičnými pravidly. Při odstranění případných chyb a následném dodržování topologických 

úprav prvků lze považovat model databáze za topologicky čistý (pro definovaná pravidla a 

příslušné třídy prvků).  

Fyzické schéma geodatabáze naplněné zkušebními daty, stejně jako prázdná vzorová 

struktura jsou přiloženy na CD, které tvoří přílohu 5 této práce.  
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8 DISKUZE 

Tato kapitola se soustředí na zhodnocení navrženého modelu a jeho diskutování s literaturou 

z hlediska metod užitých pro jeho vytvoření i co se obsahové stránky týče. Zaměřuje se také na 

posouzení míry dosažené funkčnosti a praktické využitelnosti modelu i dalších aspektů.  

Na začátku stojí jistě za zmínku samotné uchopení pojmů konceptuální a logický model dat. 

Ojediněle autoři nezmiňují úroveň fyzického modelu dat jako součást procesu modelování 

databáze, např. Rigaux a kol. (2002) uvádí pouze dvouúrovňovou hierarchii modelování 

(konceptuální a logický model). Jinak se ale autoři shodují v třífázovém pojetí návrhu datového 

modelu a přístup uplatněný v této práci se s touto koncepcí ztotožňuje. Mírné rozpory však byly 

vypozorovány právě ve faktickém určení hranice mezi návrhem na úrovni konceptuální a 

logické. Tato práce si vzala za své pojetí návrhu obou modelů v tomtéž CASE nástroji, pouze 

v odlišné míře podrobnosti co se uchopení obsahu modelované databáze týče. Jakýsi umělý 

mezník stanovilo použití rozdílných druhů šablon pro grafický návrh na jednotlivých úrovních 

modelu. Při návrhu logického modelu s použitím šablony ArcInfo UML Model tak bylo fakticky 

dosaženo zásady, že logický model již bere v potaz konkrétní DBMS, který bude databázi 

spravovat. V tomto případě logický návrh již zohledňuje budoucí implementaci do formátu 

geodatabase a ukládání dat do relační databáze, ale proces návrhu probíhal i nadále v prostředí 

CASE nástroje a převod modelu do konečné fyzické podoby byl zautomatizován.  

Zvolení formátu geodatabáze jako cílového  pro implementování navrženého modelu 

vycházelo z faktu, že tento datový formát je častým řešením pro databáze spravované pomocí 

GIS. V případě personální geodatabáze je možné spravovat data v relativně rozšířeném 

produktu Microsoft Acces. Zvolení typu personální geodatabáze vyplynulo ze skutečnosti, že 

brána ArcSDE nezbytná pro řízení víceuživatelské geodatabáze, nebyla pro tuto práci 

k dispozici. Navržený model byl otestován na malém vzorku dat, kde se  nemohl projevit výkon 

databáze. Pro správu celé rozsáhlé databáze navigačních dat by ale bylo nepochybně nutné 

nasazení geodatabáze víceuživatelské a uložení dat v některé z podporovaných databázových 

platforem, jak uvádí prameny Zeiler (1999) nebo ESRI (2001). 

Z hlediska výběru modelovací techniky pro prostorová data (navíc určená pro účely 

automobilové navigace) tato práce následuje nastupující trend objektově orientovaného 

modelování pomocí jazyka UML. Různí autoři vždy zmiňují obě vedoucí techniky pro návrh 

konceptuálního modelu, ale v určení toho, které řešení je lepší, panuje všeobecná opatrnost. 
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Shekhar, Chawla (2003) přímo porovnávají E-R diagram s notací UML, ale také nečiní žádný 

závěr o výrazných přednostech jedné metody oproti druhé. V případě této práce bylo rozhodnutí 

o modelovací technice přímým důsledkem současného výběru formátu geodatabáze jako cíle 

fyzické implementace navrženého modelu. V notaci jazyka UML sice nebylo možné zachytit 

prostorové aspekty modelovaných dat jinak než pomocí vložených klíčů, které odkazovaly 

například na prostorovou příslušnost prvku do celku členění prostoru (úsek komunikace do 

území obce). Dalo by se však polemizovat o tom, které řešení by bylo pro komplikovanou 

strukturu prostorových dat opravdu ideální a umožnilo zachytit i prostorové náležitosti 

modelovaných dat. V případě E-R diagramu se dá vyzdvihnout rozšíření notace E-R o 

prostorové typy entit i zachycení prostorových vztahů, jak uvádí Shekhar, Chawla (2003), 

naopak pozitivem objektového přístupu a jazyka UML by se určitě dalo nazvat přiřazování 

jedinečného identifikátoru každému novému objektu v databázi. Jak ale bylo řečeno, z důvodu 

zachování vazeb (právě pomocí vložených klíčových atributů) mezi objekty ukázkových dat, 

která byla použita pro testování fungování navrženého modelu, bylo nutné zachovat i tyto umělé 

identifikátory, které v původních datech uchovávaly vzájemné vazby mezi objekty. 

Zaměříme-li se ale na porovnání způsobu vytvoření struktury geodatabáze definováním 

všech jejích součástí a náležitostí v ArcCatalogu s metodou modelování v CASE nástroji 

zvolenou pro tuto práci, dovoluji si tvrdit, že pro dosažení téhož konečného výsledku je 

v případě obou technik zapotřebí vynaložit zcela rozdílné úsilí. Co se týče dosažitelných 

výsledků, jsou všechny zmíněné techniky pro vytvoření schématu geodatabáze uvedené např. 

v pramenu  MacDonald a kol. (2002), srovnatelné. Navržení celé geodatabáze pouze v prostředí 

ArcCatalogu se mi ale jeví jako podstatně jednodušší, přestože zvolené metodě vygenerování 

struktury ze schématu UML nelze upřít nepoměrně vyšší sofistikovanost a systematičnost. 

Co se obsahu týče, navržený model geodatabáze výrazně redukuje objem prvků, které 

specifikuje jako použitelné v aplikacích inteligentních dopravních systémů několikrát citovaná 

norma GDF (ISO/DIS 14825(E), (2002)) nebo interní specifikace firmy Tele Atlas (Tele Atlas, 

2003), kterou bylo možné prostudovat. Pro účely nasazení databáze v domácích podmínkách a 

pro vykonávání základních navigačních operací je ale podle mého názoru rozsah prvků 

uvažovaných modelem dostačující. Zavedení některých tříd objektů uváděných těmito prameny 

by bylo zcela nesmyslné (zavádějí se jen pro specifická geografická prostředí) nebo v nich nelze 

spatřovat podstatný přínos. Na druhou stranu ale jistě existuje mnoho nesporně přínosných 

možností rozšíření navrženého modelu o nové objekty a jeho vylepšení dalšími sledovanými 

atributy objektů.  

V závěru této kapitoly je nezbytné se zmínit o komplikaci, která vyvstala během vytváření 

modelu, a zabránila tak bezchybného dosažení cíle. Jak již bylo zmíněno v kapitole Výsledky, 

v případě relacemi komplikovaně propojené třídy nastaly při procesu naplnění vytvořené 

struktury geodatabáze vzorkem zkušebních dat již naznačené obtíže. Pomocí dostupných 

prostředků se nepodařilo naplnit tabulku navrženého modelu databáze daty již existujícími 

v rámci jiných datových struktur. Tento probém byl konzultován mimo jiné i s příslušnou 

literaturou (ESRI, 2000 – 2005), ale ta se věnuje pouze vytvoření vzájemné vazby mezi 
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konkrétnimi jednotlivými objekty, nikoliv možnosti hromadného zanesení již existujích vztahů 

mezi danými objekty.  

Pozitivní stránkou navrženého modelu je možnost dosažení úplné topologické čistoty 

daného modelu geodatabáze. Jak bylo již popsáno, lze pro libovolné třídy modelu geodatabáze 

definovat určitá topologická pravidla, aplikovat je na stávající sadu dat, odstranit případné 

konflikty a dále udržovat topologii prováděním výhradně topologických úprav dat. Pro 

navržený model by ale bylo dále možné a vhodné využít topologických pravidel pro stanovení 

pravidel speciálních, která se již odvíjejí od povahy a strukturování dat navigační databáze. Jde 

například o zásadu, že úsek komunikace nesmí přesahovat jakoukoliv administrativní hranici, 

musí vždy začínat nebo končit přesně na ní. Pro stanovení takového topologického pravidla by 

za současné nabídky topologických pravidel ale bylo nutné pracovat s liniovými reprezentacemi 

hranic namísto polygonů.  

Z obecného hlediska povahy modelu geodatabáze a jeho charakteristik a možností, které 

poskytuje, nelze než souhlasit s literaturou Booth (2002), která vyzdvihuje přednosti modelu 

geodatabáze a přiklání se k jeho širokému rozšíření mezi uživateli i z důvodu otevřenosti tohoto 

formátu a jeho možného šíření napříč různými aplikacemi. 

V rámci současné podoby navrženého modelu se otevírá prostor pro případná vylepšení, 

spočívající v první řadě v odstranění ojedinělého nedostatku modelu, kterým je popsaná 

nemožnost vložit do struktury vazební nebo vícenásobně asociované tabulky příslušná data. 

Další možnosti se nabízejí ve využití topologických pravidel, jejichž aplikací by bylo možno 

přeneseně zajistit požadovanou správnost navigační databáze i mimo oblast topologických 

vztahů (viz. výše zmíněný příklad křížení komunikací s administrativními hranicemi). 
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9 ZÁVĚR 

Na začátku této práce byly stanoveny základní cíle, které měla práce pokud možno v plné míře 

splnit. Dílčím cílem předcházejícím praktické tvorbě bylo dukladné seznámení se 

s problematikou témat, kterých se práce svým zaměřením dotýká. V důsledku toho byla v rámci 

úvodu do problematiky zpracována literární rešerše zabývající se postupně všemi vymezenými 

oblastmi zájmu, to znamená technologickými základy fungování navigačních systémů, 

požadavky kladenými na data těmito systémy využívané, způsoby ukládání dat do databází a 

základy principů a technik datového modelování. V další části práce se již pozornost autorky 

soustředila na problematiku uložení prostorových dat v databázi a konkrétní databázové řešení, 

jež bylo následně zvoleno východiskem pro splnění praktického cíle této práce.  

Hlavním záměrem této práce bylo navržení datového modelu, který bude splňovat jak 

obecné požadavky vyplývající z povahy prostorových dat, tak zohledňující specifické nároky 

kladené na data aplikacemi navigačních systémů. Dále měl usnadnit správu databáze těchto dat, 

případně poskytnout vhodné řešení nějakého stávajícího nedostatku v oblasti současných 

standardů pro navigační databáze a z toho odvozené funkční nedostatky navigačních systémů. 

Hlavní cíle této práce se podařilo splnit. V jednotlivých krocích charakteristických pro 

datové modelování byl vytvořen návrh modelu dat, který co do rozsahu zahrnutých typů prvků 

vyhovuje základním požadavkům pro funkce systému vozidlové turn-by-turn navigace. Návrh 

byl vytvořen s povědomím o existujících standardech týkajících se dat pro tuto a podobné 

aplikace i o příkladech současných datových modelů využívaných pro navigační účely. Zároveň 

byla do tvorby návrhu vložena vlastní invence, jejímž důsledkem je usnadnění zakládání nové 

databáze i správy dat v databázi již existujících.  

Pro fyzickou implementaci modelu byl zvolen datový model ESRI geodatabase, který má 

díky své otevřenosti formátu, podpoře topologie a ostatním pozitivním charakteristikám dobré 

předpoklady stát se široce užívaným modelem dat nejen pro databáze určené k navigačním 

účelům.  
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