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Zásady pro vypracování
Vývoj v oblasti mobilních telefonů, tabletů a přenosných počítačů jde velmi rychlým
tempem kupředu. Mění se návyky lidí a fungování městských prostorů. Uživatelé přístrojů
připojených k mobilní síti po sobě zanechávají informační stopu v podobě polohových dat.
Správným rozklíčováním těchto informací je možné získat ucelený a obsáhlý vzorek dat o
chování jednotlivce či populace.
Hlavním tématem diplomové práce je zpracování prostorových dat poskytnutých
mobilním operátorem tak, aby bylo možné získané údaje propojit s daty statistickými.
Statistická data jsou také vázána k určitému území, proto je nutné vyvinout algoritmus, který
se vypořádá se správným průnikem více datových vrstev. Prvotním výstupem nástroje by měla
být databáze vztažená k řešené lokalitě, která by sloužila jako základ pro připojení dalších
prostorových informací o obyvatelstvu. Dosažené výsledky by měly umožnit a usnadnit
sledování mobility osob za určitou časovou jednotku.
Hlavním úkolem vyvíjené metodiky/algoritmu je prostorové ztotožnění upravené
vrstvy mobilní sítě s vrstvou základních sídelních jednotek. Hranice jednotlivých polygonů
nejsou totožné a tvoří různé kombinace prolnutí buněk operátora a sídelních jednotek.
Vytvořený algoritmus musí vyřešit poměrové vyjádření počtu telefonním signálem pokrytých
osob jak v rámci jedné sídelní jednotky, tak i v rámci jedné buňky pokrytí signálem. Důraz by
měl být kladen na co největší možnou automatizaci celého procesu.
Konkrétními výsledky budou:
•
•

•
•
•

Topologicky čistá a geometricky správná vrstva mobilní sítě
Tvorba algoritmu/nástroje umožňující kombinaci statistických dat a dat mobilního
operátora pro potřeby hodnocení mobility obyvatelstva. Algoritmus umožní
(polo)automatizaci požadovaného procesu kombinace vstupních dat.
Vrstva prostorového ztotožnění vrstvy mobilní sítě a základních sídelních jednotek
Prostorová databáze umožňující připojení nezbytných informací ke sledování mobility
obyvatelstva
Údaje o počtu osob obsluhovaných konkrétní buňkou mobilní sítě
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Vývoj nástroje pro hodnocení mobility obyvatelstva
z dat mobilního operátora v GIS
Abstrakt

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vytvoření algoritmu, který umožňuje
prostorové ztotožnění polohových dat mobilního operátora s daty statistickými. V úvodní
části díla je čtenář seznámen s teoretickými základy a se současným stavem poznání
problematiky. Metodická část představuje tvorbu samotného nástroje. Prvotní fáze algoritmu
provádí korekci neodpovídající topologie a špatné geometrie vstupních dat. Druhotná část
práce řeší nezbytný průnik statistických územních jednotek s obslužnými buňkami mobilního
signálu. V rámci tvorby nástroje je kladen důraz na uživatelskou jednoduchost. Výsledné
datové vrstvy umožňují připojení dalších statistických dat či vytvoření geodatabáze. Účelem
této práce je usnadnění sledování krátkodobé i dlouhodobé migrace obyvatelstva pomocí
zpracovaných dat mobilního operátora.

Klíčová slova: polohová data, mobilita, mobilní buňky, prostorové ztotožnění

The development of tool for evaluating the mobility of the population from mobile
network operator data in GIS
Abstract

The main aim of the diploma thesis is the facilitation of the monitoring in short-term and longterm migration of population by using processed data of the mobile operator. The diploma
thesis is focused on creating an algorithm that allows spatial correlation of positional data
from the mobile operator with specific statistical data. In the first part, the reader is
introduced to the theoretical background and to the current state of knowledge of the study
issues. The methodological part presents the process of designing the tool. The initial phase
of the algorithm corrects inadequate topology and the incorrect geometry of input data. The
secondary part of the thesis is concerned about the necessary intersection of statistical
territorial units and the mobile radio cell stations. During the design of the tool we focused
on the user friendliness. The resulting data layers enable the addition of another statistical
data or the development of geodatabases.

Key words: spatial data, mobility, mobile cells, spatial identification
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KAPITOLA 1
ÚVOD
Vývoj v oblasti mobilních telefonů, tabletů a přenosných počítačů jde velmi rychlým
tempem kupředu. Stejně tak se zrychluje pracovní tempo, zvláště ve velkých městech. Lidé
mění svoje dosavadní návyky a moderní chytrá zařízení doprovází lidské kroky snad úplně
všude (Calabrese, 2006; Rheingold, 2002).
Těžko bychom hledali místa, kam se člověk vydá bez svého telefonu, či kde jsou
telefony nebo jiná chytrá zařízení úplně zakázána. Mnoho z nás si ani neuvědomuje, jak silnou
informační stopu za sebou nevědomky zanechává a jaká všechna data jsou shromažďována.
Ať již jde o transfery na peněžním účtu, výběry z bankomatů, dobrovolné udávání polohy
na sociálních sítích či běžné telefonní hovory, sílí tlak na využití těchto sebraných údajů
(Ratti et al. 2010). Můžeme hovořit o anonymních údajích, jelikož v rámci platné legislativy
není možné bez souhlasu uživatele poskytovat údaje třetím osobám. To ovšem nemění vůbec
nic na skutečnosti, že je snahou majitelů těchto dat z nich získat další dodatečnou informaci,
než kvůli které původně vznikly.
Tato práce je zaměřena na zpracování prostorových informací. Lokalizační údaje lze
získat mnoha cestami. Sám uživatel může udávat svojí polohu prostřednictvím mapových
aplikací, či může být zaznamenávána jeho trasa díky zařízením, ke kterým se v určitém
časovém intervalu připojil. Tímto zařízením může být wi-fi router internetového připojení,
satelitní navigace či vysílač mobilního signálu. I z těchto zařízení může být koncový uživatel
identifikován

podle

různých

adres

a

specifických

identifikátorů

přístrojů.

(Laasonen, 2005). Takových údajů je využíváno pouze v krajních, často nouzových případech.
Nejčastěji se získaná data o poloze aplikují ke sledování velkého počtu uživatelů. Informace
o pohybu masy lidí je možné využít k zlepšení dopravní situace ve městě, k optimalizaci
mobilní sítě, k definování významných lokalit a podobně. Často jsou data o poloze součástí
data - miningových procesů, které pomocí složitých algoritmů a statistických metod získávají
z dat nové informace. Tyto informace nebyly na první pohled zřejmé. Zpracovaná data
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nacházejí uplatnění u marketingových a multimediálních společností. Anonymizovaná
polohová

data

také

začínají

být

velmi

na

základě

cenným

prodejním

artiklem

(Nakhaeizadeh, Taylor, 1997).

Předkládaná

práce

vznikla

plánované

spolupráce

katedry

Aplikované geoinformatiky a kartografie se společností O2 Česká republika. Tento mobilní
operátor poskytl vzorek prostorových dat. Cíle práce byly definovány tak, aby volně vycházely
a navazovaly na disertační práci Jakuba Nováka (2010), který pod vedením
doc.

RNDr.

Zdeňka

Čermáka,

CSc.

zpracoval

téma:

Lokalizační data mobilních telefonů: možnosti využití v geografickém výzkumu. Nosnou ideou
práce je vytvoření nástroje, který by prostorově ztotožnil vrstvu buněk pokrytí mobilního
signálu s vrstvou statistických jednotek. Toto řešení umožní přiřadit jednotlivým buňkám
základnových stanic referenční data o počtu osob, které pobývají v řešeném území. Na
základě správného vyhodnocení těchto dat je možné sledovat krátkodobou, sezónní
i dlouhodobou migraci osob stejně jako cílit na konkrétní skupinu osob, která žije v dané
lokalitě.
Zprvu jednoduchý úkol se po prohlédnutí vstupních dat jeví značně komplikovaně.
Autor práce se musí vypořádat se špatnou geometrií jednotlivých prvků shapefile mobilního
operátora, stejně jako s pravidlům odporující topologií. Upravená a korektní vrstva poslouží
jako vstup do druhé části algoritmu, jehož výstupem je prostorové ztotožnění vrstvy
základních sídelních jednotek s vrstvou mobilního operátora. Vytvářený nástroj by měl být
uživatelsky co nejjednodušší a ze značné části bezzásahový.
Výstupem celého procesu je geodatabáze kombinující statistická data a data o
buňkách mobilního operátora. Množství jedinečných atributů umožňuje připojení dalších
rozšiřujících informací, vypovídajících o znacích sledovaného obyvatelstva. Tato práce by měla
být inspirací pro vědecké týmy zabývající se sociálními aspekty obyvatelstva a zároveň vhodná
pro další využití v soukromém sektoru.
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KAPITOLA 2
TEORETICKÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Cílem následující kapitoly je teoretické seznámení čtenáře se základními pilíři
problematiky práce. Snahou je vytvoření uceleného vědomostního pozadí, které usnadní
pozdější pochopení postupů a výsledků předložených v tomto díle. Součástí této kapitoly je i
současný stav bádání v této vědecké oblasti.

2. 1

Mobilita obyvatelstva
Mobilita obyvatelstva je dle Maryáše a Vystoupila (2009) definována jako pohyb

obyvatelstva, či změna zařazení jedince v určitém systému. Toto ještě doplňuje Seidenglanz
(2006), který tvrdí, že pokud se jedná o prostorové systémy či útvary, hovoří se o prostorové
mobilitě obyvatelstva.
Mobilita, zvláště ta prostorová, je vyjádřena jako změnou polohy objektu mezi dvěma
časovými okamžiky. Tyto změny se odehrávají v prostoru. Pro správné pochopení je nutné
vysvětlit a rozdělit lokalizační údaje, které nám popisují pohyb v prostoru. Lze je rozdělit do
tří skupin. Relační lokalizační údaje jsou charakterizovány dvojicí informací - polohou a časem.
Pokud chceme rekonstruovat trajektorii pohybu, je nutné se zaměřit na údaje sekvenční. Zde
se jedná o posloupnost časově uspořádaných lokalizačních bodů. Poslední skupinou je skupina
izolovaných lokalizačních údajů, kdy nemáme pro data celou kontinuální řadu sledování, či
chybí identifikátor, dle kterého je možno data přiřazovat jednotlivým objektům (Novák, 2009).
Mobilitu, jakožto jev, je možné sledovat. K dispozici je mnoho pramenů, které jsou
více, či méně vypovídající. Pokud budeme postupovat od nejvíce globálních po konkrétní
ukazatele, na prvním místě je zařazeno Sčítání obyvatel domů a bytů. Tento zdroj informací
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nám přináší informace o mobilitě, u které však nedokážeme stanovit přesnou trajektorii
pohybu. Dalším nedostatkem tohoto zdroje je dlouhá časová doba mezi sčítáními. Dalším
zdrojem informací mohou být registry obyvatel, které kontinuálně zaznamenávají pohyby
obyvatel v daném státě. Tyto databáze však mají nevýhodu, že se vyskytují pouze ve vyspělých
státech (Jones, 1990).
V Česku je možné využít i evidenci migrace, o které lze tvrdit, že je velmi kvalitní. Data
jsou sbírána a obnovována s roční frekvencí. Avšak není evidována dlouhodobá migrace
a prakticky ani migrace cizích státních příslušníků (Novák, 2009).
Pokud se zaměříme na individuální získávání informací o pohybu člověka,
z časoprostorových rozpisů a deníků lze získat velmi přesné informace o změně lokality. Pokud
jsou data sbírána a zaznamenávána ručně, jedná se o proces velmi zdlouhavý či náročný na
zpracování a následnou digitalizaci. Proto je snaha tento proces co nejvíce zjednodušit, pokud
možno úplně vynechat manuální článek. K tomu by bylo vhodné využít přístroje, které se
nachází v permanentní blízkosti zkoumaného subjektu, zaznamenávajíce jeho polohu.
Nejjednodušším případem je využití přijímačů dat GPS. Nevýhodou však je nutnost
nosit u sebe hardwarové zařízení. V dnešní době takřka většina mobilních telefonů disponuje
GPS přijímačem, avšak je minimum lidí, kteří mají svůj přístroj aktivní a zaznamenávají
si polohu. Nehledě na to, že spotřeba energie při aktivní anténě je mnohem vyšší.
Ideálním případem se tak jeví využití mobilního telefonu a celého jeho zázemí, které
je nutné pro správné fungování mobilní sítě jednotlivých operátorů. Statistiky Českého
statistického úřadu ukazují, že v posledních letech se počet aktivních sim karet zvýšil prakticky
trojnásobně a trend stále roste. Ve věkových skupinách obyvatel produktivního věku je míra
používání mobilního telefonu vyšší než 98%. Pokud by existovala metoda, jak tato data využít,
jednalo by se o velmi obsáhlý a vypovídající soubor informací. Shoval (2007) tvrdí: „Mobilní
telefon je velmi perspektivní nástroj k poznání měnící se reality.“
Možností, jak získat z mobilních telefonů data o poloze, je několik. Dle Mateose (2005)
existuje jednoduchá forma lokalizace přístroje už od samotného vzniku mobilní sítě. Celé
území pokryté signálem obsluhují vysílače signálu neboli základní jednotlivé přenosové
stanice. Každý vysílač zaznamenává statistiku právě připojených telefonů, počty hovorů, délku
hovorů a další telekomunikační informace. Jednou z těchto informací je právě ono
zaznamenávání právě připojených, či obsluhovaných aktivních přístrojů (Ahas et al., 2007).
Jedná se o metodu pasivní. Z těchto dat je možno zjistit hustotu obyvatel v působišti vysílače
a pohyb lidí v rámci časové proměnlivosti.
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Opakem lokalizace pasivní je lokalizace aktivní. Zde se již předpokládá přímé zapojení
osoby, která telefon obsluhuje. Zasláním speciálního dotazu je možné zapsat a následně získat
polohovou informaci o místě, kde byl přístrojem vyslán dotaz. Tato metoda se však v praxi
příliš nevyužívá, jelikož hrozí zneužití dat a na operátora jsou kladeny velmi přísné nároky na
zabezpečení systému (Ahas, 2007a).
Jednotliví operátoři jsou povinni ze zákona uchovávat po určitou dobu data
z přenosových stanic. Jejich využití je však chráněno zákonem a řídí se danými pravidly.
Poskytování dat je stanoveno v zákoně o ochraně osobních údajů, v Směrnici Evropského
parlamentu a Rady o zpracování osobních údajů a ochraně v odvětví elektronických
komunikací a v českém Zákoně o telekomunikacích. Jelikož hranice mezi anonymitou dat
a osobními údaji je těžce definovatelná, lze problematiku shrnout následujícím způsobem.
Pokud není možno dohledat osobu, které jsou data určena či která je poskytla, je možno tato
data využívat.

2. 2

Mobilní síť

2. 2. 1

Princip buňkového systému
První pozemní komunikační systémy měly takzvanou ostrůvkovitou koncepci. Jediná

základnová stanice zajišťovala spojení s mobilními stanicemi v celém, obvykle velice rozlehlém
území. Taková koncepce však měla řadu nevýhod. Mobilní účastník takovéto sítě si při
přesunu do oblasti sousední základnové stanice musel sám přeladit mobilní stanici na jiná
frekvenční pásma. Koncepce vyžadovala velké vysílací výkony u vysílačů základnových stanic
i mobilních stanic, které jsou potom rozměrné a energeticky náročné. Zásadním nedostatkem
je špatné využití přiděleného frekvenčního pásma. Aby systém mohl pracovat bez "hluchých
zón", musel by mít k dispozici velmi velký počet přidělených kanálů a tím pádem velmi široká
frekvenční pásma, což je však při nedostatku frekvenčního spektra problém. Podstata tohoto
problému je znázorněna na obrázku 1 (Richtr, 2002).
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Obr. 1: Ostrůvkovitá koncepce pokrytí mobilním signálem (zdroj: Richtr, 2002)

V oblasti znázorněné kruhem k o poloměru R je umístěna jediná základnová stanice,
která obsluhuje celé toto území a disponuje rádiovými kanály číslo1 až 50. Je-li spolehlivě
pokryta oblast kruhu k, signál základnové stanice je jistě poměrně silný i v tzv. interferenční
zóně v podobě kruhu l a v celé této oblasti se již kanály 1-50 nesmí vyskytovat a musí být
využívány kanály 51-100, 101-150 atd. Celkově tedy bude pro pokrytí oblasti l zapotřebí
přibližně 1250 různých kanálů.
Revoluční zlom ve vývoji přišel v roce 1946, kdy byl v laboratořích firmy Bell
formulován princip tzv. celulárních (buňkových) systémů pro mobilní komunikaci. Základním
rysem současných mobilních buňkových radiotelefonních systémů je velmi efektivní
hospodaření s frekvenčním spektrem, které je výsledkem mnohonásobného použití stejné
přidělené frekvence v obsluhované oblasti. Princip buňkové struktury ukazuje obrázek 2.

Obr. 2: Celulární mobilní síť (zdroj: Richtr, 2002)

Celá obsluhovaná oblast je zde rozdělena do 14 šestiúhelníkových buněk, které tvoří
dva svazky (clusters) po sedmi buňkách. Dalším přidáváním svazků je potom možné pokrýt
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neomezeně velké území. Uvnitř každé buňky je jedna základnová stanice s určitou přidělenou
skupinou kanálů a komunikující s mobilními účastníky, kteří se nacházejí pouze v této buňce.
Zbývajících 6 buněk příslušejících jednomu svazku má přiděleny své skupiny kanálů.
Za podmínky, že se oblast všech sedmi buněk přibližně rovná interferenční oblasti, je v každém
z obou svazků možno použít stejné kanály (Richtr, 2002).

2. 2. 2

Historie buňkové sítě
V průběhu 80. let svět zaznamenal rychlý růst analogových celulárních neboli

buňkových systémů v Evropě, především pak ve Skandinávii, Velké Británii, Francii a Německu.
Každá země měla vyvinutý svůj systém, který však byl neslučitelný s jakýmkoliv jiným
systémem celulární komunikace. Tato situace byla neudržitelná nejenom z důvodu
nepoužitelnosti zařízení za hranicemi země, které ve sjednocující se Evropě ztrácely
na významu, ale také z důvodu velmi omezeného trhu pro jednotlivé typy zařízení, což s sebou
přinášelo ekonomické problémy. Proto Konference evropských správ a pošt CEPT vytvořila
v roce 1982 novou standardizační skupinu GSM ve francouzském originále Groupe Spécial
Mobile, která měla za úkol vytvořit standardy pro nový digitální systém, který by byl
kompatibilní v zemích celé Evropy resp. světa. V roce 1989 byla odpovědnost za standardizaci
tohoto systému přesunuta na Evropský telekomunikační normalizační institut (ETSI) a v roce
1990 byla specifikace fáze 1 sítě GSM prohlášena standardem. Komerční provoz první GSM
sítě byl zahájen v polovině roku 1991 a již v roce 1993 existovalo 36 GSM sítí v 22 zemích.
Ačkoliv byl standardizován v Evropě, GSM není jen evropský standard, ale například i Jižní
Afrika, Austrálie a mnoho dalších zemí Středního a Dálného východu zvolilo z hlediska
kompatibility tento systém. S jistým zpožděním použili tuto technologii i v USA, kde pod
názvem PCS 1900 pracuje na odlišných frekvencích. Systém GSM tak existuje na všech
kontinentech a zkratka GSM je interpretována jako "Global System for Mobile
Communication", tedy "Globální systém pro mobilní komunikaci". Analogové buňkové
systémy jako například AMPS v USA nebo TACS ve Velké Británii začaly pomalu upadat
a v současné době je systém GSM velice rozšířeným mobilním komunikačním prostředkem.
V květnu 2001 dosáhl počet uživatelů GSM 900/1800/1900 na celém světě 500 miliónů.
O deset let později na konci roku 2011 používalo mobilní telefony (všech standardů) přibližně
5,9 miliardy účastníků (ITW, 2011). V České republice byl systém GSM spuštěn v roce 1996
společností Eurotel a dále následován společnostmi Radiomobil a Český mobil (Richtr, 2002).
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2. 2. 3

Systém základnových stanic
Označení systému základnových stanic pochází z anglického překladu Base station

system. Jedná se o síť elektronického vybavení, které umožňuje přenos a příjem mezi
uživatelským zařízením a mobilní sítí. Systém základnových stanic provádí překódování
hovorových kanálů, přidělování radiových kanálů mobilním telefonům, paging a mnoho
dalších úkolů patřících k radiové síti. Tento systém tvoří základnové převodní stanice (Base
transceiver station), neboli zkráceně základnová stanice, což je vysílač a přijímač radiových
signálů. Pro představu, jak vypadá základnová stanice, byl vložen obrázek 3.

Obr. 3: Celkový pohled na základnovou stanici (vlevo) a detail vysílací části (vpravo) (zdroj: Kříž, 2016)

Při použití směrových antén na základnových stanicích, kdy každá vysílá do jiného
směru, je možné základnovou stanici sektorizovat. Tím je několik buněk obsluhováno z
jednoho místa. To zvyšuje provozní kapacitu základnové stanice (každá frekvence může
obsahovat osm hlasových kanálů) zatímco moc nezvýší rušení způsobené na sousední buňky
(v každém směru se šíří jen malý počet frekvencí) (Hornyák et. al., 2016).
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Buňky se rozdělují na několik poddruhů:
Makrocell – tzv. makrobuňka je klasickým příkladem standardní základnové stanice.
Má kapacitu 8 timeslotů a dosah až 35 km. Dříve se na stožár základnové stanice dával pouze
jeden vysílač, nyní kvůli zvýšení kapacity obsahuje stožár vysílače makrocell až tři vysílače,
které mají vysílací úhel 120°. Pokud je použito na stožáru tří směrových vysílačů, obsahuje
jeden stožár tři makrocelly (a podobně u dvou či jednoho vysílače) (Hornyák et al., 2016;
Richter, 2002).
Mikrocell – tzv. mikrobuňka je vysílač mnohem menší jak rozměrově, tak svým dosahem.
Obecně se používá jedné antény s vyzařovacím úhlem 360°, která má ovšem dosah pouze
27 km. Mikrobuňky se používají na vykrytí „problematických“ částí (vnitřky budov, nebo
například Metro) (Hornyák et al., 2016; Richter, 2002).
Umbrella cell – deštníková buňka je kombinací předchozích dvou typů. Jelikož mikrobuňky
nemohou zajistit úplné pokrytí určitého prostoru, používá se na překrytí „hluchých míst“
obvykle jeden vysílač typu makro cell (s dosahem max. 35 km) a vyzařovacím úhlem 360°
(Hornyák et al., 2016; Richter, 2002).
Rozmístění základnových stanic je závislé na členitosti terénu, zástavby
a předpokládanému počtu obsluhovaných koncových uživatelů. Schéma s vyznačenými
lokalitami, kde se vyskytují vysílací stanice pro zájmové území zpracovávané v této práci, je
umístěno na obrázku 4.
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Obr. 4: Umístění základnových stanic v zájmovém území (modře). V místech s větším počtem stanic je uvedeno číslo
v kruhu (v případě počtu vysílačů nad 10 je kruh znázorněný oranžově) (zdroj: GSMweb, 2016)

2. 3

Data mining
Pokrok v digitálním sběru dat a skladovacích informačních technologií má za následek

vytváření velmi velkých databází. K tomuto jevu dochází ve všech odvětvích lidských činností.
Od činností všedních, jako je nákup v supermarketu, transakce kreditních karet, podrobnosti
telefonních hovorů, po databáze ne tak časté, například obrazů astronomických těles,
molekulárních databází či lékařských záznamů. Není tedy s podivem, že roste zájem
o využívání těchto údajů, které by mohly být jistým způsobem zhodnoceny. Vědní disciplína,
která se zabývá získáváním informací z určitého objemu dat, se všeobecně nazývá
data mining, ačkoli se o stanovení přesného názvu této problematiky vedou mezi vědci spory
(Hand, 2001).
Ve své podstatě je data mining analýza velmi velkých datových souborů, která si klade
za cíl nalezení netušených vztahů a jejich sumarizací vyvodit nové závěry, které jsou
srozumitelné a užitečné pro vlastníka údajů. Vztahy a závěry, získané prostřednictvím data
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miningu, jsou často označované jako modely nebo vzory. Jako příklad lze uvést lineární
rovnice, shluky, grafy, stromové struktury a časové řady (Hand, 2001).
Výše uvedená definice pracuje s daty, tak jak byla sebrána. Jedná se o pozorovací
přístup, na rozdíl od přístupu experimentálního. Z toho plyne, že data mining využívá data,
která již byla za nějakým účelem shromážděna. Tento účel nemá žádný vliv na výsledek data
miningu a naopak fakt, že určitý, již sebraný objem dat bude využit k následné dolovací
analýze, nemůže mít vliv na design sběru dat. Tímto se se tato metoda liší od statistických
údajů, které jsou často shromážděny pomocí účinných strategií s cílem odpovědět
na konkrétní otázku. Také je dolování v datech častou označováno za sekundární analýzu dat
(Nakhaeizadeh, Taylor, 1997). Metoda dolování z dat funguje pouze v objemných souborech

dat. Pokud budeme mít k dispozici pouze malý vzorek, bude se jednat pouze o klasický
statistický průzkum dat. Nové problémy a vztahy mezi daty vznikají úměrně s velikostí
databáze.
Data mining je interdisciplinární záležitost, sahající do oborů statistiky, databázových
technologií, strojního učení, rozpoznávání vzorů, umělé inteligence a vizualizace. Stejně jako
je obtížné definovat ostré hranice mezi těmito disciplínami, je těžké definovat, co je ještě
samotná problematika a co už je dolování dat. Činnost, která u jednoho může znamenat
dolování, už může být u druhého označena za statistiku. Data mining je jednou ze součástí
rychle se rozvíjejícího odvětví strojového učení a adaptivního počítání. Cílem je vybudování
počítačového systému, který je schopný se sám přizpůsobit prostředí a učit se z něho. Tato
technika

má

potenciál

změnit

mnoho

vědeckých

a

průmyslových

odvětví

(Hand, 2001).

2. 4

Získávání polohových dat z mobilního telefonu
Mobilní

komunikační

průmysl

je

na

vzestupu.

Už

v roce

2004

podle

European IT observatory dosáhly mobilní odběry v Západní Evropě počtu 350 milionů
uživatelů. Finanční výnosy z tohoto komunikačního odvětví v roce 2010 činily 622 milionů
Euro (Calabrese, 2006). Využití mobilních telefonů a jiných kapesních zařízení má významný
dopad na městský život. Lidé mění své sociální návyky z důvodů využívání nových technologií
(Rheingold, 2002). Činnosti, které byly závislé na určitém místě, se nyní stávají flexibilní
a volnější. V důsledku toho se městská dynamika stává složitější a vyžaduje komplikovanější
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analýzy a techniky. S tímto související sběr údajů o umístění mobilních zařízení má potenciál
stát se jedním z nejzajímavějších zdrojů pro urbánní analýzy (Ratti et al. 2010).
Mobilní telefon bezdrátově komunikuje se základnovou stanicí. Výběr stanice záleží
na vzdálenosti od koncového přístroje. Zpravidla zařízení obsluhuje fyzicky nejbližší stanice.
Oblast, kterou pokrývá základnová stanice, se označuje jako buňka. Tím, že je telefon
obsluhován během času z více základnových stanic, je možné vysledovat jeho data o poloze.
Lokalizační údaje na bázi buněk umožňují určit místa, ve kterých se uživatel nachází, či jsou
pro uživatele důležité. Stejně tak pomáhají určovat lokality, ve kterých se uživatel s určitou
pravděpodobností bude nacházet. Právě pohyb přístroje z buňky do buňky je nazýván
pojmem Cell transition (Laasonen, 2005). Metody získávání těchto dat jsou v posledních
letech předmětem zaměření různých vědeckých uskupení, protože přesná data o pohybu
osob, ideálně v reálném čase jsou velmi ceněným artiklem komerčních institucí
ve vývojářských firmách.
Giannotti a Pedreschi (2008) definovali termín získávání dat o mobilitě jako analýzu
mobilních dat prostřednictvím vhodných vzorců a modelů, získaných efektivními algoritmy.
Z toho vyplývá, že se jedná o získávání geografických informací na základě sběru dat, jejich
vyhodnocení a validaci. Z mobilního telefonu je možné získat velké množství různých
informací, avšak ne všechna jsou polohová. Může se jednat například o informace o voláních
či textových zprávách. Poziční data je možné dále dělit na data absolutní a relativní. Data
absolutní jsou definována prostorovými souřadnicemi, které velmi přesně určují polohu
přístroje. Na druhé straně zde máme polohová data, která jsou v literatuře označována
landmark – based, což znamená, že jsou definována polohou určitých předmětů. V našem
případě to může být vzdálenost od základnové stanice, dosah konkrétního vysílače wi-fi, nebo
signálu zařízení bluetooth. Rozdíl mezi absolutním a relativním údajem o poloze je znázorněn
na obrázku 5.
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Obr. 5: Relativní (a) a absolutní (b) znázornění polohy (zdroj: Laasonen, 2005)

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci relativního zjišťování polohy jsou jednotlivé
buňky definovány mírou pokrytí radiovým signálem základnové stanice, může být tento signál
ovlivněn reliéfem terénu, zástavbou a dalšími prvky, které ruší a tedy i snižují přesnost
zaměření. Není tak možné hranice oblastí přesně určit. Další nevýhodou této metody
je překrývání jednotlivých buněk, které může způsobovat redundanci dat. Příkladem je přesun
zájmového objektu z domova do kanceláře. Aktuální buňka může být zároveň 1 i 2. Pokud
bychom pokračovali konstantní rychlostí dále v pohybu, může záznam vypadat např.
111212324 atd. Z tohoto důvodů Trevisani a Vitaletti (2004) zjistili, že metoda Cell transition
není dostatečně přesná, a proto i nevhodná k získávání polohových dat. To potvrzuje
i Laasonen (2005), který tvrdí, že častá změna aktuální buňky nezávisle na pohybu
sledovaného objektu je jedna z nejpozoruhodnějších vlastností těchto údajů. Ovšem pomocí
algoritmizace a stanovení významných lokalit a bází je možné tuto negativní vlastnost
eliminovat. Jeho výsledky dokazují, že je možné vyvíjet aplikace na základě informací o buňce.
Nabízí se tedy otázka, proč nevyužít rovnou systémy, založené na souřadnicovém
systému. Globální poziční systém poskytuje přímo fyzické souřadnice, které obsahují
zeměpisnou délku a šířku v určitém souřadnicovém systému. Zdálo by se tedy, že zpracování
těchto dat je mnohem jednoduší a rychlejší. Odpovědí je, že systémy založené na Land – mark
datech jsou snadno dostupné, nepotřebují další hardware, či investice do zařízení. Tato data
jsou také pro mnoho aplikací postačující (Dufková et al. 2008).
GPS zařízení jsou stále běžnější a většina chytrých telefonů je v současnosti již touto
technologií vybavena. S postupem času se odbourávají dřívější neduhy, znepříjemňující
využívání satelitní navigace. Čas nalezení satelitů po spuštění se snižuje a naopak citlivost
přijímačů signálu se zvyšuje. Avšak stále přetrvává aspekt nejdůležitější, a tím je neschopnost
nalezení dostatečného počtu satelitů v městském prostředí, v členité lesní krajině
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a všeobecně v místech, se špatným výhledem na nebe. Taktéž je velmi složité získat družicový
signál v interiérech. Zatímco vysílače signálu GSM lze umístit do budov, se satelitní technologií
je to vyloučené. Stejně tak je možné se setkat s odstíněním GPS signálu ve vlaku,
v automobilech v zalesněné krajině a podobně (Nurmi, Koolwaaij, 2009).
Z mračna výsledných souřadnic je možné najít potenciálně důležitá místa
(Marmasse, Schmandt, 2002). Na lokalitách, které jsou určitým způsobem důležité,
což znamená, že sledovaný objekt se zde vyskytuje častěji nebo déle, tudíž jeho stopa je zde
zaznamenána častěji, vznikají seskupení souřadnic. K analýze těchto shluků se používají různé
algoritmizace. Například Zhou et al. (2007) se zabývá metodou detekce nepravidelných
shluků.
Existují také systémy, které kombinují jak systém buněk, tak systém GPS
(Djuknic, Richton, 2001; Kaplan, Hegarty, 2006). Typickým příkladem je model,
kdy v základnové stanici je instalován přijímač satelitního signálů a v případě, kdy mobilní
telefon nemá dostatečné pokrytí pozičního systému, vyšle dotaz základnové stanici, a ta mu
pošle souřadnice. Výsledné souřadnice však nemají takovou přesnost, jako kdyby polohu
získal telefonní přístroj sám. Data o poloze nemusí vysílat pouze základnové stanice,
lze využívat i bezdrátových přístupových bodů např. Wi-fi routerů. Toto řešení je však závislé
na vybavenosti síťové infrastruktury (Giannotti, Pedreschi, 2008; Vossiek et al., 2003).
Systém, který byl vyvinutý Borriello et al. (2005) a LaMarca et al. (2005) je založený
na faktu, že mobilní přístroj dokáže přijímat signál z různých vysílacích buněk či bezdrátových
routerů. Pokud mobilní zařízení získá prostorové souřadnice těchto přístrojů, zaměření polohy
se rázem může stát velmi přesným. Tuto metodu potvrzuje Chen et al. (2006), který sledoval
jedoucí auto právě pouze pomocí GSM buněk. Po porovnání výsledků se změřenými
souřadnicemi GPS je výsledná přesnost této metody asi 100 m v centru města. S větší
hustotou základnových stanic roste přesnost modelu. Hightower et al. (2005) se snaží výše
uvedený model zpřesnit použitím tzv. oblíbených míst uživatele. Oblíbená místa si mobilní
přístroj ukládá do paměti a předpokládá se, že pokud je přístroj detekován v blízkém okruhu
tohoto oblíbeného místa, pravděpodobně se uživatel nachází v tomto místě. Je tak možné
vytvořit typická místa jako je domov, práce, kavárna apod.
Jednoduše lze říci, že data, která jsou založena na GSM signálů jsou snadno získatelná
bez větších dalších investic. Nevyžadují od uživatele žádnou kooperaci a dodatečné náklady
na hardware. Tato data jsou navíc mobilními operátory získávána a uchovávána, aniž by o tom
uživatel musel vědět. Tuto skutečnost potvrzuje Nurmi (2009), který dodává, že tyto údaje
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o poloze jsou nejvíce diskutovány a zkoumány, právě z důvodu snadného získání na rozdíl od
ostatních typů dat.

2. 4. 1

Významné lokality
Problematice definování významných lokalit se věnuje i ve své práci Nurmi (2009).

Data o poloze primárně sloužila uživateli mobilního přístroje. Až s postupem času se začaly
objevovat další jiné možnosti zpracování a využití těchto dat. V důsledku toho se práce
soustředila na identifikaci významných lokalit. Ty jsou definovány jako území, které je
smysluplné pro uživatele a může být stejně tak spojeno se sémantickým významem.
Příkladem toho může být doma, na chatě, v kavárně. Většina dosavadních výzkumů zatím
nebyla realizována ve velkém měřítku. Jedním z důvodů je, že zpracování dat GPS a GSM
signálu není rozšířené. Rozlišit významná místa ve velkém měřítku není jednoduché, jelikož
data mají malou podrobnost.
Stávající přístupy hledání významných lokalit v zásadě rozlišují tři zdroje dat.
Nejpopulárnější je přístup zpracování GPS souřadnic. V uzavřených prostorech, kancelářských
budovách a podobně je nutné hledat jiné přístupy. Nabízí se zde využití dat z přístupových
bodů bezdrátové sítě. V poslední řadě je možné využít identifikaci místa mobilních vysílačů
telefonních operátorů.
Algoritmy pro zpracování GPS souřadnic používají ke zpracování heuristické přístupy,
které jsou založeny na ztrátě signálu nebo na času připojení. Marmasse a Schmandt (2002)
jako první využili geometrickou vzdálenost a měření síly signálu k definici budov. Jakmile se
signál vytratil, bylo toto místo definováno jako budova. Poté co byl identifikován uzavřený
prostor, podle počtu návštěv tohoto místa bylo definováno významné místo.
Odlišný způsob definování prostoru nabízí Ashbrook a Starnern (2003), který používá
parametr času. Pokud uživatel zůstává dostatečně dlouho v prostoru o určitém poloměru,
je tato lokalita definována jako místo. Tento přístup prezentuje i Toyama et al. (2005), kteří
používají více parametrů pro určení poloměru. Stejně jako Ashbrook a Starnern (2003)
identifikují místo na základě poloměru, avšak poté se hodnota poloměru sníží a identifikují se
dílčí lokality. Tento postup se opakuje do té doby, dokud se v lokalitě nenachází žádné dílčí
lokality a místo zájmu je tak nalezeno velmi přesně.
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Kang et al. (2004) využívá informace o umístění přístupového bodu bezdrátové sítě.
Každý přístupový bod má svoji jedinečnou adresu MAC. Pokud znám umístění a přesný
identifikátor, není složité identifikovat tzv. shluk. Shluk neboli Cluster je termín, který definuje
místo, ve kterém se mohou nacházet uživatelé, kteří jsou obsluhováni z určitého zařízení.
Pokud se sledované zařízení dostatečně dlouho pohybuje uvnitř shluku, je toto místo možné
považovat za důležité. Podobný přístup byl přijat Zhou et al. (2004), kteří modifikují výpočetní
algoritmus a eliminují chyby signálu.
Posledním přístupem zpracování dat GSM signálů se zabývají Laasonen et al. (2004).
Pracují s buňkou, která je obsluhována základnovou stanicí resp. vysílačem. Výpočetní
algoritmus vypočítává statistiky průměrné délky pobytu v místě a frekvenci, s jakou se uživatel
vrací zpět na řešenou lokalitu. Graf vytvořený z přechodů jednotlivých buněk GSM signálu se
poté používá k definování shluku. Pokud statistické údaje společně s předpokládaným
shlukem potvrdí zvýšenou koncentraci osob na stanovené ploše, je možné tuto plochu
prohlásit za významnou.
Lze tvrdit, že veškeré uvedené přístupy jsou založeny na určení několika
potencionálních lokalit, které jsou poté dále zkoumány. V těchto lokalitách je dále zjišťován
čas, po jakou dobu se uživatel v daném místě pohybuje. Pokud je čas návštěvy místa
dostatečný a ideálně se i s jistou frekvencí opakuje, je možné toto místo nazvat významným.

2. 4. 2

Využití polohových dat z mobilního telefonu
Již v roce 1991 Mark Weiser (1991) popsal vizi všudypřítomné výpočetní techniky,

která bude doslova „vetkána do každodenního života, až od něj nebude k rozeznání“. O deset
let později Satararayanan (2001) uvádí některé technologické výzvy, které by Weiserovu vizi
naplnily. V obou teoriích je počítáno se zařízením, které dokáže komunikovat s počítačem, jež
dokáže ovládat okolní prostředí, veřejné a soukromé prostory a budovy. V současné době toto
ještě naplněno není, nejblíže se tomu však dle Abowda et al. (2005) přibližují chytré mobilní
telefony. Dále tvrdí, že chytrý telefon je všudypřítomná výpočetní platforma, která umožňuje
interakci a ovládání okolních prostor (viz chytré domácnosti) a navíc prostředí těchto
mobilních zařízení využívá velké množství lokalizačních algoritmů.
Právě zveřejňování své polohy je mezi lidmi poměrně hodně populární. Tato
informace je nazývána jako sociální zveřejňování místa. Toto místo může být popsáno
sémanticky („jsem doma“) nebo absolutně („nacházím se v Praze“). Uživatel si často volí sám,
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jakým způsobem je poloha udávaná a zveřejněná. Propojování polohy s konkrétními lidmi
umožňuje větší propojenost osob v telefonním seznamu, vytváření sociálních skupin,
produkci statistických hodnot např. návštěvnosti významných míst apod. Smith et al. (2005)
ještě dodává negativní pohled na zveřejňování polohy. Ostatním uživatelům je tak naznačeno
„jsem tady“. Toto jednoduché sdělení tak může být signálem pro vyloupení bytu v době
nepřítomnosti majitele.
V této problematice vystupuje řada otázek, která se týká ochrany soukromí a které
vyplývají ze zpřístupnění vlastní polohy. „Kdo může vidět mojí polohu? Ví dotyčný o tom,
že znám jeho polohu? Lžou lidé o svém místě pobytu?“ Consolvo et al. (2005) zkoumá důvody
proč a komu lidé poukazují jejich pozici a za jakých aspektů jsou ochotni svojí pozici odhalit.
Raento (2007) pojednává o vlastní otázce ochrany soukromí a zkoumá tuto problematiku do
hloubky. Mnoho systémů sledování polohy předpokládá, že poloha uživatele je stejná,
jako

umístění

vlastního

mobilního

telefonu,

což

nemusí

být

vždy

pravda.

Studie Peteleho et al. (2006) ukazuje, že je možné natrénovat klasifikátor pro určení,
zda je telefon s jeho majitelem, ale zároveň poukazuje na fakt, že u každého člověka
se klasifikátor značně liší.
Existují však také aplikace, které využívají informace o poloze bez sociálního aspektu.
Velmi rozšířené je využití GPS navigací při řízení vozidel, při turistice a cykloturistice. Dalším
typem mohou být lokalizovaní průvodci, kdy na základě známé polohy jsou turistovi
předkládány zajímavé informace o dané místě. Nevšední aplikací je umístění spojení určité
připomínky s polohou. Je tak možné nastavit automatickou odpověď, že pracovník je mimo
kancelář v době, kdy přístroj detekuje, že uživatel opustil budovu, nebo každodenní
upozornění „kup chleba“ v momentě, kdy uživatel v blízkosti obchodu s potravinami.
(Marmasse, Schmandt, 2002)
Liao a kol. (2005) navrhuje algoritmy, které kombinují rozpoznání významné lokality
se systémem detekce aktivity. Aktivity mohou být jako „jsem doma, jedu autem, či spím“ na
základě toho navrhovaná aplikace odhadne způsob chování a v případě přesunu veřejnou
dopravou z domu do práce automaticky navrhne ideální cestu. Systém je schopen sledovat
životní rytmus a styly jedince, který je poté upozorněn, když se odchyluje od očekávaného
modelu. Algoritmicky je Liao et al. (2005) mnohem sofistikovanější než u mnoha jiných
systémů. Tato náročnost však může mít za vinu nevelké rozšíření produktu.
Mimo osobní aplikace se údaje o poloze používají ve velké míře při řešení logistických
otázek. Příkladem může být řízení kontejnerové dopravy, pohyb kontejnerů v překladištích, či
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obdobné dopravní plánovaní. Jinou důležitou třídou aplikací je predikce mobility, která
se snaží určit, jak se sledovaný objekt posune dál na základě znalosti předchozích pohybů.
Schopnost předpovědět mobilitu uživatelů je důležité pro síťové operátory, kteří se mohou
připravit na bezproblémové přechody přístroje z buňky do buňky. Zatímco algoritmy, které
se využívají k rozpoznávání míst, používají shlukové analýzy, predikce mobility se musí
vypořádat s trajektorií pohybu (Liang, Haas, 2003).

2. 5

Současný stav problematiky
Jak již bylo naznačeno, metoda využívání mobilních technologií pro sběr dat je zatím

neprozkoumanou oblastí s nedostatkem konkrétních výsledků a literatury. Využití
lokalizačních dat však Miler (2004) považuje za základ zcela nové metodologie jak studovat
a pochopit mobilitu obyvatel v soudobé společnosti. Pokročilých metod ve výzkumu této
problematiky bylo dosaženo v Bangkoku. Využitím mobilní sítě bylo možné sledovat hustotu
dopravy. Při řešení nebyla použita přímo data o poloze telefonu, ale míra zahlcení jednotlivých
vysílacích buněk (Pattara, 2007).
Úplně nejdál v poznání jsou však dvě jiné instituce. První z nich je seskupení pod
názvem Positivum, které úzce spolupracuje s Univerzitou v Tartu. Positivum se zaměřuje
na zpracování dat z mobilních přístrojů. Z původně výzkumného projektu však vznikla
organizace, která nabízí „řešení na míru“ týkající se zpracování dat přímo pro telekomunikační
firmy, státní orgány a soukromý sektor (Positivum.ee, 2013).
Otevřenější je útvar při Massachusetts Institute of Technology. Tato skupina pod
názvem Senseable city lab složená z architektů, inženýrů, designerů, geografů a souvisejících
odborníků, se zabývá řešením přírodních problémů úzce souvisejících s lidskou populací,
originálním způsobem ve spojení s moderními metodami. V jejich portfoliu můžeme nalézt
od zkoumání lokálních zdrojů tepla až po modelaci 3D nápisů pomocí mikrovrtulníků. Pro naše
potřeby se také zabývají projektem nazvaným Graz in real time. Tento projekt však není
v oblasti využití mobilních technologií ojedinělý. Obdobné práce se vyvíjely v Amsterodamu
(Polák, 2002), v Talinnu (Ahas, Ular 2005) a v Milánu (Ratti, Pulselli et al., 2005).
Výzkum Graz in real time, lze rozdělit do tří kategorií. Prvním je měření intenzity
dopravy na základě míry využití mobilních buněk. Druhou problematikou je pohyb uživatelů
v rámci města a třetí řešená problematika se zabývá trasováním registrovaných uživatelů.
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Hlavním cílem je modelace pohybu uživatelů v rámci města, definování vzorů a snaha
aplikovat tyto vzory na města jiná.
Obrázek 6 zobrazuje rozložení intenzity dopravy v Grazu během dne. Pro potřeby této
práce jsou snímky znázorněný po hodinách, ve skutečnosti byla intenzita měřena každé tři
minuty.

Obr. 6: Kompilace vytíženosti vysílacích buněk během dne (zdroj: Senseable city lab)

Data ukazují celkové absolutní hodnoty využití každé obslužné antény. Data byla
interpolována tak, aby spojitě pokryla celé území. Výše uvedená mapa zachycuje pouze
stacionární stav problematiky. Možný náznak dynamické mapy je pro názornost zobrazen na
obrázku 7. Zde je ilustrováno každé předání signálu z obslužného prostoru jedné buňky buňce
druhé.
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Obr. 7: Aktuální pozice anonymních uživatelů (zdroj: Senseable city lab)

Pokud se realizovalo více přenosů mezi stejnými buňkami, byla tato transakce
znázorněna ve stejné trajektorii. Je tedy možné ze snímku vyčíst, jaké směry jsou více vytížené
a které naopak méně. Stále se však jedná o anonymizovaná data, která lze vyčíst z hodnot
jednotlivých obslužných buněk. Největšího pokroku však bylo dosaženo v podobě možnosti
registrace uživatelů telefonních přístrojů. Tito uživatelé povolili zpracování polohových dat,
která byla prakticky v reálném čase zobrazena ve webové mapové aplikaci. Výsledek této
aplikace je znázorněn na obrázku 8. Můžeme tak vyčíst úplnou trajektorii uživatele po městě
Graz ve stanoveném časovém intervalu.
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Obr. 8: Sledování trajektorie pohybu konkrétního uživatele (zdroj: Senseable city lab)

Existují však i další navazující aplikace lokalizačních dat. Projekt, který byl zpracováván
také pod Massachutteskou laboratoří MIT, vedený pracovníkem Calabresem v roce 2006,
zpracovává podobným způsobem italské hlavní město Řím. Kromě zpracování dat GPS pro
lokalizování pohybů autobusů a vozidel taxi, zjišťoval také hustotu dopravy pomocí
bezdrátových senzorů rozmístěných po městě.

Dále stejně jako v případě Grazu byla

zjišťována hustota telekomunikačních přenosů. Čím se však od předchozí studie Calabrese
(2006) odlišuje, je pohyb zahraničních turistů. Toto sledování umožnila nová technologická
platforma zavedená italským operátorem, která umožnila získat následující informace:
umístění buněk, úhel dopadu, čas dopadu a přijatá síla signálu mobilních telefonů
obsluhovaných základnovými stanicemi operátora. V této síti stanic, která obsluhovala zhruba
100 km2, byly zjišťovány polohy mobilních telefonů zahraničních osob. Cizinec byl
identifikován dle mezinárodní předvolby před telefonním číslem.
Nová platforma také umožnila snímání hustoty chodců. Nejobtížnějším úkolem bylo
identifikovat chodce. Řešení je však prosté. Chodec je každý, kdo nepřesáhne určitou
stanovenou rychlost pohybu. Algoritmus sledoval trajektorii a rychlost pohybu řešeného
objektu, a pokud se pohyboval dostatečně pomalu, byl označen za chodce. Posledním
předmětem zájmu Calabrese byla hustota automobilů. Detekce automobilů spočívala pouze
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ve vyšší rychlosti než v případě detekce chodců. Společně s rychlostí pohybu však do výpočtu
ještě vstupoval směr pohybu.
Výzkum, spojující turisty a sledování polohy pomocí dat mobilních operátorů, byl
proveden pod vedením Andrease Kuusika v Estonsku. V této studii Kuusik (2014) zkoumá,
jak se projeví dlouhodobý efekt reklam, zaměřených na turistický ruch, v míře návštěvnosti
daného místa. Předpokládá se, že pokud turista navštíví proklamovanou destinaci a jeho
zážitek z návštěvy je pozitivní, je očekáván jeho návrat v budoucnosti. Ideálním prostředkem
jak zjistit data o chování návštěvníků umožňují právě pasivní metody sběr polohových dat.
Bylo analyzováno 56 tis. návštěvníků. Sledování polohy umožnilo studovat chování
návštěvníků ve větším detailů jak v časovém tak v prostorovém měřítku.
Cílem této rešerše je přinést ucelený pohled na řešenou problematiku. Čtenář by měl
na základě této části práce získat teoretické základy, které usnadní pochopení dále použitých
metod. V rešeršní části je také uveden současný stav vědeckého poznání této problematiky.
Následující část diplomové práce vychází z poznatků zde uvedených. Navazující metodika
práce je koncipována tak, aby vedla k rozšíření poznatků v této vědecké oblasti.
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KAPITOLA 3

CÍLE PRÁCE
Tato práce vznikla na základě plánované spolupráce katedry Aplikované
geoinformatiky a kartografie, se společností O2 Česká republika. Cíle práce rozšiřují disertační
práci Jakuba Nováka (2010), který pod vedením doc. RNDr. Zdeňka Čermáka, CSc.
zpracoval téma: Lokalizační data mobilních telefonů: možnosti využití v geografickém
výzkumu. Zmiňovaná práce naznačuje principy a možnost využití lokalizačních dat, avšak
samotná metodika zpracování je zde řešena pouze okrajově.
Během studování dostupné literatury byly nalezeny studie, které se zabývají
zpracováním lokalizačních dat, získaných prostřednictvím mobilní sítě. Jak je uvedené
v rešeršní části práce, tato data se používají k zjišťování využití sítě, k lokalizaci osob,
k definování pohybu určité skupiny lidí, ke zjišťování hustoty silničního provozu
a k optimalizaci procesů, které se vztahují k fungování městského prostředí. Značná část
vědeckých prací byla zaměřena na zefektivnění početních algoritmů, které jsou nutné k získání
údajů o poloze. Minimum prací se však soustředilo na porovnání statistických údajů, které
vznikly jiným způsobem, než z lokalizačních dat operátorů, se skutečným stavem.
Statistické údaje o obyvatelstvu jsou vztaženy k trvalému bydlišti osob. Tato data jsou
pevná, nemění se v průběhu dne, ani během měsíce či roku. Realita je však jiná. Lidé
z okrajových residenčních zázemí velkých měst se v průběhu dne zpravidla přesunují
do center, kde převážnou část dne pracují, aby se k večeru opět přesunuli zpět do domovů.
Stejně tak se obyvatelé přesunují v průběhu měsíce či roku z důvodu sezónních prací, nebo
akademického působení. K odhalení migrace masy lidí jsou data mobilních operátorů vhodná,
jelikož není nutné řešit legislativní a anonymizační opatření, narozdíl od dat vztažených
ke konkrétnímu uživateli.
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Data, která poskytl mobilní operátor, jsou v surovém stavu tak, jak byla vyexportována
z ním používaného softwaru. Předpokládá se, že jediná úprava byla převod z rastru do fomátu
ESRI shapefile. V tomto formátu byla data také distribuována. Vzniklé vrstvy obsahují
množství topologických chyb a jsou v souřadnicovém systému, který není vhodný pro aplikaci
v rámci České republiky. Prvním cílem práce je tak nalezení vhodného postupu, který z těchto
souborů vytvoří data topologicky správná, vhodná k využití na území Česka. Tento krok se
z počátku nezdál býti obtížným, avšak po prozkoumání dat byla tato myšlenka vyvrácena.
Vzhledem ke skutečnosti, že s tímto typem dat nebylo dosud pracováno a ani dostupná
literatura nenabízí užitečná vodítka k dosažení cíle, bylo řešení této problematiky stanoveno
jako první z úkolů této diplomové práce.
Topologicky správná a spojitá data je nutné prostorově ztotožnit s daty
statistickými. Opět zde vyvstává otázka obtížnosti. Pokud existují dvě vrstvy,
které se polohově překrývají, v prostředí geoinformačních systému není problém vytvořit
jejich průnik. Toto by platilo v případě, kdyby data statistická odpovídala jednotlivým svitkům
buněk mobilních dat. Ve skutečnosti jedna statistická prostorová jednotka může být
obsluhována více buňkami základnových stanic a naopak - jedna buňka může obsluhovat více
prostorových jednotek. Tuto problematiku ilustruje obrázek 9. Navíc se ještě mohou
překrývat jednotlivé buňky, avšak tuto problematiku řeší první cíl práce. Z topologického
hlediska nemůže být na jednom místě více polygonů ve stejné shapefile. Ve výsledku je tak
nutné najít algoritmus, který tyto dvě vrstvy ztotožní, vytvoří jejich průnik a navíc stanoví,
jak velká část území, resp. počtu obyvatel, je v dané lokalitě obsluhována danou základnovou
stanicí, ze které je poté možné z dat operátora vyčíst skutečné vytížení uživateli.

Obr. 9: Příklady zájmových lokalit jednotlivých vysílačů (dosah vysílače znázorněn kruhem,
územní jednotky černou čarou) (zdroj: vlastní tvorba)

Při řešení těchto úloh je dbán zvýšený důraz na co největší automatizaci celého
algoritmu. Předpokládá se, že cílový uživatel nebude seznámen s problematikou
geoinformačních programů. Prioritou je vytvoření postupu, který bude vyžadovat pouze
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vstupní data. Zpracovaná data by tak měla být výsledkem autonomního procesu,
s minimálními zásahy z vnější.
Cíle práce jsou následující:
1. Vytvoření topologicky čisté datové vrstvy buněk základnových stanic, která bude
spojitě zobrazovat zájmové území.
2. Prostorové ztotožnění topologicky správného svitku buněk základnových stanic se
statistickými daty.
3. Prostorová databáze umožňující připojení nezbytných informací ke sledování mobility
obyvatelstva
4. Údaje o počtu osob obsluhovaných konkrétní buňkou mobilní sítě
5. Vytvoření maximálně autonomního procesu, kdy uživatel pouze zadá vstupní data a
výsledek bude vytvořen zcela samostatně.
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KAPITOLA 4

VYTVOŘENÍ NÁSTROJE PRO PROSTOROVÉ ZTOTOŽNĚNÍ DAT
OPERÁTORA S DATY STATISTICKÝMI
Řešením algoritmizace zpracování polohových dat se zabývá mnoho vědeckých prací.
Bohužel žádný z autorů neřešil problematiku, která by ztotožňovala tento typ polohových dat
s daty statistickými. V odborných publikacích tak není možné najít konkrétní postup,
kde by autor zveřejnil vyložený postup. Jeden z možných postupů tak uvádí tato práce.

4. 1

Zájmové území
Tato práce je založena na zpracování prostorových dat uživatelů mobilní sítě. Pokrytí

signálem je tvořeno sítí základnových stanic, které obsluhují konkrétní území. Více o této
problematice je možné si přečíst na straně 14 v rešeršní části této práce. Pro potřeby této
studie bylo vybráno území východní části Prahy (znázorněno v příloze 1) a to z několika
důvodů. Pro hodnocení krátkodobé migrace je zázemí velkých měst jedinečné. Je zde jasně
patrné ranní vylidňování za prací a opačný večerní návrat lidí z práce. Taktéž toto území
zahrnuje okolí dálnice D1 a tímto velkým koridorem proudí do hlavního města četné počty
lidí. Východní zázemí Prahy obsahuje z většinové části rezidenční oblasti. Menší měrou jsou
zastoupeny komerční a industriální plochy. Nejméně je na území zastoupena rekreační zóna.
Pro sledování pohybu masy lidí se toto území jeví jako ideální.
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4. 2

Vstupní data

4. 2. 1

Svitek buněk základnových stanic
Metodika této práce je založena na třech vstupních pilířích. Prvním z nich je vrstva

obslužné oblasti základnových stanic. Tato datová vrstva byla poskytnuta mobilním
operátorem. Surová polygonová vrstva je ve formátu ESRI shapefile v souřadnicovém systému
GCS_North_American_1983 a zobrazuje stav pokrytí sítí 2G k roku 2014 (na obrázku 10).

Obr. 10: Svitek buněk základnových stanic sítě 2G (zdroj: vlastní tvorba)

Kromě prostorové informace tato vrstva obsahuje následující popisné atributy:
FID

[Long Integer]

– identifikátor polygonu

CELL_NAME

[String]

– název svitku

CELL_TYPE

[String]

– typ sítě

CELL_RANK

[String]

– pořadí v síti

Mobilní operátor poskytl ještě další tři vrstvy, které měly stejný formát jak prostorové,
tak popisné informace, obsluhovaly stejné území, avšak lišily se poskytovanou službou. Kromě
pokrytí signálem 2G tak je k dispozici i vrstva 3G.
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4. 2. 2

Vrstva Základních sídelních jednotek
Jedná se o datovou vrstvu, která nese informaci o plošném rozmístění jednotlivých

nejmenších sídelních jednotek. Tato informace je doplněna o řadu atributů, které pocházejí
ze sčítání obyvatel. Tato vrstva je volně dostupná z databáze ArcČR. V této práci je však
pracováno s upravenou vrstvou základních jednotek. Tato vrstva vznikla z počinu
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na základě jednání zástupců odboru 61
Českého statistického úřadu a profesora RNDr. Luďka Sýkory. Autorem programu prostorové
anonymizace je Bc. Jan Šimber, student magisterského studia Přírodověděcké fakulty UK.
Jde o novou úpravu prostorové anonymizace dat poté, co počty obvykle bydlících
a hospodařících domácností v základních sídelních jednotkách do 50 obvykle bydlících resp.
20 hospodařících domácností, byly sloučeny s nejbližší sídelní jednotkou, která splňovala
kritérium 50 resp. 20 obvykle bydlících nebo hospodařících (Převzato z přiložené informace
k upraveným ZSJ).
Tato nově upravená vrstva sídelních jednotek tak znázorňuje i menší jednotky, které
volně dostupná vrstva sdružuje. K využití této shapefile bylo přikročeno pouze z důvodu větší
přesnosti a je po menších úpravách možné použít datovou vrstvu obsaženou v datové sadě
ArcČR. Polygonová vrstva základních sídelních jednotek spojitě pokrývá celé území České
republiky, je v souřadnicovém systému S-JTSK_Krovak_East_North a prostorové informace
doplňuje o tyto atributy:
FID

[Long Integer]

– identifikátor polygonu

kodUzemi

[String]

– kód území

FIRST_KOD

[String]

– kód území

FIRST_NAZ

[String]

– název území

COUNT_kodU

[Long Integer]

– kód území

OB

[Long Integer]

– počet obyvatel

HD

[Long Integer]

– počet hospodařících domácností

kodUzemi_1

[String]

– kód území

OB_1

[Long Integer]

– počet obyvatel

kodUzemi_2

[String]

– kód území

HD_1

[Double]

– počet hospodařících domácností

deltaOB

[Long Integer]

– rozdíl obyvatel

deltaHD

[String]

– rozdíl hospodářích domácností
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4. 2. 3

Urban Atlas
Urban atlas znázorňuje jednotlivé druhy využití půdy ve velkých městech a jejich

zázemí. Pro potřeby definování rezidenčních zón se tento atlas velice hodí. Urban Atlas
pokrývá spojitě celé řešené území.

Obr. 11: Vizualizace datové sady Urban Atlas (zdroj: vlastní tvorba)

Poskytován je v souřadnicovém systému ETRS_1989_LAEA. Kromě obrazové části,
jejíž náhled je zobrazen na obrázku 11, obsahuje tyto atributy:
FID

[Long Integer]

– identifikátor polygonu

CITIES

[String]

– název města

LUZ_OR_CIT

[String]

– identifikátor území nebo města

CODE

[String]

– kód pokryvu

ITEM

[String]

– definice pokryvu

PROD_DATE

[String]

– rok vzniku

SHAPE_LEN

[Double]

– délka polygonu

SHAPE_AREA

[Double]

– rozloha polygonu
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4. 3

Zpracování svitku buněk mobilního operátora
Již na první pohled je patrné, že vrstva neodpovídá topologickým pravidlům

a nepokrývá spojitě dané území. Zpracovávaná shapefile je výsledkem konverze rastrového
formátu na vektorový. Tuto skutečnost potvrzuje i hranatý tvar rozhraní mezi jednotlivými
polygony. Velikost buňky rastru byla změřena na 50 m x 50 m. Detailní pohled na svitek
je zobrazen na obrázku 12. Možným problémem je i množství děr, které vznikly nejspíše
špatným slícováním jednotlivých polygonů po transformaci z rasteru. Pro správnou funkci
vrstvy bylo nutné provést několik na sebe navazujících kroků, které odstraní výše zmíněné
nedostatky.

Obr. 12: Detail svitku buněk základnových stanic mobilního operátora (zdroj: vlastní tvorba)

Častým nedostatkem je také množství malých polygonů, které, ačkoli mají stejný název svitku,
jsou zobrazeny vlastním polygonem. Na obrázku 12 jsou svitky se stejným jménem
znázorněny stejnou barvou.
Pro zpracování svitku byl vytvořen modelbuilder v prostředí ArcGIS 10.3.1., který
umožňuje maximální automatizaci procesu bez uživatelských zásahů. Algoritmus (zobrazen na
obrázku 13.) obsahuje 14 mezikroků, které po správném proběhnutí upraví stávající vrstvu na
vrstvu pro další použití. Nástroj je vytvořen tak, aby uživatel zadal vstupní svitek a místo, kam
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se má zpracovaná vrstva uložit. Vše ostatní si model zajistí sám, díky předem definovaným
parametrům. Parametry byly zjištěny často experimentální metodou, stejně jako pořadí
jednotlivých kroků. Tento postup byl zvolen proto, že není možné se v literatuře dopátrat
přesných postupů, či exaktních hodnot.

Obr. 13: Schéma vytvořeného nástroje I (zdroj: vlastní tvorba)

Zatímco některé procesní kroky patří k základním překryvovým, editačním
a analytickým nástrojům, lze v procesu najít i funkce nezbytné k vyřešení základních
topologických

problémů.

První

nástroj,

který

je

v modelu využit, se

jmenuje

Repair Geometry (1). Tato funkce zkontroluje vloženou shapefile a opraví případné chyby.
Mezi chyby patří zejména:
Null Geometry – prvek s nulovou geometrií bude smazán
Short segment – prvek, jehož minimální délka segmetnu je menší než stanovená mez, bude
smazán
Incorrect ring ordering – nesprávná geometrie kruhového polygonu bude upravena na
správnou
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Incorrect segment orientation – nesprávná geometrie segmentu bude opravena
Self intersection – překrývající plochy v rámci jednoho polygonu budou sjednoceny
Unclosed rings – neuzavřené kruhové polygony budou uzavřeny spojením koncových vertexů
Empty parts – polygony s prázdným nebo nulovým atributem budou smazány
Duplicate vertex – v případě dvojitých vertexů bude jeden smazán
(Převzato z nápovědy ArcGIS 10.3.1)

Poté, co je tímto nástrojem opravena vstupní vrstva, je možné přikročit k dalším
krokům z procesu. Geometricky korektní vrstvu je možné rozdělit na jednotlivé polygony
v případě, že byly některé prvky složeny z více polygonů. V tomto kroku (2) každý polygon
ve vrstvě dostane jednoznačný identifikátor s tím, že ostatní atributy jsou doplněny
z původního celku. Následuje přidání nového atributového sloupce (3) s datovým typem
Double a do něj je vypočítána rozloha prvku v metrech čtverečných. Rozloha polygonů
je důležitá, aby bylo možno vybrat (4) a následně odmazat (5) nejmenší prvky ze svitku.
O vymazání prvků s určitou minimální velikostí se vedla diskuze s vedoucím práce. Nejmenší
polygony byly následně označeny jako plevelné a jejich eliminace nebude mít vliv na výsledek
práce. Hraniční hodnota byla stanovena na 25 000 m2, což znamená, že budou vymazány
všechny polygony, které jsou složeny z deseti a méně pixelů původního rastru. Tímto krokem
je vytvořena shapefile, která je zbavena malých plevelných polygonů. Zatím však obsahuje
původní mezery společně i s dírami, které vznikly po odmazání plevelných polygonů. Stav této
vrstvy je zobrazen na obrázku 14.
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Obr. 14: Vrstva svitků buněk základnových stanic bez nežádoucích malých polygonů (zdroj: vlastní tvorba)

Pokud je vrstva zbavena malých polygonů, je možné přikročit k zaplňování děr.
K tomuto zaplnění slouží nástroj Eliminate polygon part (6). Pokud je v prvku nalezena díra,
která je plně obklopena jedním polygonem a zároveň splňuje definovanou velikost, bude tato
mezera ve výstupní vrstvě vyplněna. Atributy budou převzaty z obklopujícího polygonu.
Bohužel tato funkce neřeší prázdná místa, která sousedí s více než jedním polygonem.
Pro tuto variantu bylo nutné vymyslet postup, který pokryje i tyto případy. Ten byl zařazen do
modelu pod čísly 7 až 11. Nejprve byla celá zájmová oblast svitku sjednocena v jeden velký
polygon, který ctil vnější hranice prvků. Pomocí již zmiňované funkce Eliminate polygon part
(8) byly zaplněny díry, které monolit obsahoval. Z tohoto jednoho celku bylo pomocí funkce
Erase odmazány buňky, které vznikly v kroku 6. Výsledkem tohoto procesu jsou polygony,
které mají přesný tvar děr. Díky tomu bude možné bez topologické chyby vyplnit dříve vzniklé
nespojitosti. Podoba nespojitostí je uvedena na obrázku 15.
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Obr. 15: Polygony určené k vyplnění děr již s přiřazením popisné informace prostorové příslušnosti
(zdroj: vlastní tvorba)

Těmto nově vzniklým atributům bylo nutné přiřadit atributovou příslušnost
k původním buňkám. Stačilo najít nástroj, který by nutnou informaci vypočítal na základě
prostorových vztahů. Hledání tohoto nástroje bylo složité, jelikož bylo těžké definovat záměr.
Nakonec byla funkce nalezena pod názvem Spatial Join (11) za předpokladu zvolení správného
prostorového vztahu. Nutnost zvolení správného prostorového parametru je důležitá
k zachování přesnosti a ucelenosti výsledné vrstvy svitků. Korektní výstupy vykazovalo
nastavení parametru „have their center in“, který přiřadí výplňovému polygonu atributy
prvku, ke kterému má výplňový polygon nejblíže těžiště. Posledními kroky bylo propojení (12)
těchto dvou vrstev (upravené svitkové a výplňové) a scelení prvků (13) se stejným názvem,
což způsobilo vymazání hranice mezi sousedícími polygony. Pro další práci s takto upravenou
vrstvou je nutné mít polygony ve formě jednoduchých prvků, proto byl na vrstvu aplikován
nástroj s názvem multipart to single part (14).
Výsledná podoba geometricky korektní, topologicky správné a spojité vrstvy
je zobrazena na obrázku 16. Srovnání stavu před korekcemi a po korekcích je v přiloženo
v druhé příloze.
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Obr. 16: Výsledná vrstva svitku buněk základnových stanic (zdroj: vlastní tvorba)

Celý proces zpracování svitku byl vytvořen v modelbuilderu programu ArcGIS. Jako
vstupním parametrem celého nástroje bylo zvoleno zadání vstupní vrstvy a vrstvy zpracované.
Vše ostatní je nastaveno pevně a lze měnit pouze v případě, že uživatel bude měnit parametry
v rámci editace nástroje. Dialogové okno nástroje je zobrazeno na obrázku 17.

Obr. 17: Dialogové okno nástroje pro úpravu svitků (zdroj: vlastní tvorba)
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Celková doba zpracování jednoho svitku pro zájmovou oblast této práce je v řádech
sekund. V případě zpracování větších oblastí, případně celé České republiky se tento čas
úměrně prodlouží. Výstup z tohoto nástroje slouží jako vstup do procesu ztotožnění vrstvy
statistických údajů s vrstvou svitku mobilního operátora.

4. 4

Prostorové ztotožnění vrstev
Druhým cílem této diplomové práce je ztotožnění vrstvy mobilního operátora

s vrstvou základních sídelních jednotek pro další zpracování a zjištění mobility obyvatelstva.
Toto překrytí musí vyřešit skutečnost, že jednotlivé buňky neodpovídají hranicím základních
sídelních jednotek a různý počet svitků pokrývá různý počet sídelních jednotek. Zástavba
v rámci sídelní jednotky není rozmístěna rovnoměrně. Lze předpokládat, že vyšší koncentrace
osob bude v místech s rezidenční zástavbou než v zahrádkářské kolonii. Vrstva základních
sídelních jednotek spojitě pokrývá polygony území České republiky, avšak prostorovou
příslušnost dané sídelní jednotky vymezují hranice prvků. V této vrstvě chybí jakýkoli náznak
zástavby, či rozmístění budov. Proto byl do procesu zahrnut Urban Atlas. Tato datová sada
obsahuje údaje o zemském pokryvu, a proto je možné z jeho atributu vyčíst rezidenční zóny,
které jsou nutné ke správné identifikaci obslužnosti mobilním operátorem.

4. 4. 1

Příprava dat
Základní ideou je propojení vrstvy svitků mobilního operátora s vrstvou základních

sídelních jednotek. Jako spojovací článek zde figurují rezidenční zóny, které byly vybrány
z atributů Urban Atlas. Z vybraných atributů byla vytvořena binární vrstva rezidenčních ploch,
která je zobrazena na obrázku 18.
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Obr. 18: Binární výběr zástavby z dat Urban Atlas (zdroj: vlastní tvorba)

Po dialogu s vedoucím práce byly následně z atributové tabulky ze sloupce s názvem ITEM
vybrány prvky znázorňující rezidenční zástavbu v různé míře hustoty (S. L). Jednalo se o:
6. Continuous Urban Fabric (S.L. > 80%)
7. Discontinuous Dense Urban Fabric (S.L. : 50% - 80%)
8. Discontinuous Medium Density Urban Fabric (S.L. : 30% - 50%)
9. Discontinuous Low Density Urban Fabric (S.L. : 10% - 30%)
10. Discontinuous Very Low Density Urban Fabric (S.L. < 10%)
11. Isolated Structures
Určitou diskuzi vyvolalo zahrnutí kategorií Discontinous Very Low Density Urban Fabric
a Isolated Structures. Jedná se o prvky s velmi roztroušenou zástavbou, která nepředstavuje
ucelené území. Avšak vzhledem ke skutečnému počtu prvků těchto kategorií v rámci
zájmového území bylo rozhodnuto, že ani ignorace, ani jejich řešení nebude mít vliv na
výsledek zpracovávané analýzy.
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4. 4. 2

Tvorba procesu prostorového ztotožnění
Jako v předchozím případě i zde bylo rozhodnuto k využití modelbuilderu platformy

ArcGIS k vytvoření funkčního modelu prostorového ztotožnění vstupních vrstev. V tomto
případě již do procesu vstupují topologicky i geometricky správné vrstvy, proto není nutné
řešit jejich korekce. Naopak je zde četnější zapojení výpočetních funkcí, které počítají míru
obslužnosti signálem jednotlivých území. Výstup z modelbuilderu je znázorněn na obrázku 19.

Obr. 19: Schéma vytvořeného nástroje II (zdroj: vlastní tvorba)

Rozsahově je model obdobný předchozímu, obsahuje 18 jednotlivých algoritmů.
Vše začíná u výsledné vrstvy předchozího modelu. Vrstva svitku mobilního pokrytí vstupuje
do procesu hned dvakrát. V prvním případě definuje pomocí sjednocení (1) svých hranic
a vytvoření pětisetmetrové obalové zóny (2) zájmové území. Vrstva základních sídelních
jednotek pokrývá celé území Česka, a není tedy nutné zpracovávat objem celé republiky.
Urban Atlas řeší zázemí velkých měst se značným počtem atributů. Oříznutí zpracovávaného
území tak ve výsledku tvoří výpočetní a časovou úsporu. K oříznutí zpracovávané lokality
dochází ve třetím a pátém kroku. Nutno dodat, že před ořezovou funkcí byly z datové sady
Urban Atlasu vybrány (7) pouze rezidenční prvky tak, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole
příprava dat.
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V další procesní fázi modelu dochází ke zmíněnému prostorovému ztotožnění
upravených vstupních vrstev. Nejprve byla již oříznutá vrstva Urban Atlasu převedena na body
(6), které představují centroidy jednotlivých polygonů. Těmto centroidům byla přiřazena
prostorová informace ze základních sídelních jednotek (4). Byly vytvořeny body původních
rezidenčních polygonů s informací, v jaké sídelní jednotce se nacházejí. Pro správný výsledek
je však nutné tyto body zpět převést na polygony zástavby, aniž by došlo ke ztrátě popisné
informace. To je provedeno nástrojem prostorového připojení (8), kdy jsou původní vrstvě
oříznutého Urban Atlasu přiřazeny nově vypočtené atributy. Graficky je tento postup
znázorněn na obrázku 20.

Obr. 20: Znázornění prostorového připojení (zdroj: vlastní tvorba)

V dalším mezikroku byla vrstva rezidenčních polygonů sjednocena na základě příslušnosti
k jednotlivým sídelním jednotkám a pro každý prvek byla vypočítána jeho rozloha v m2.
Nyní vrstva rezidenčních polygonů obsahuje veškeré atributy, které jsou potřebné pro
průnik této vrstvy s vrstvou mobilního operátora. Tím se přiřadí příslušnost obslužného území
operátora vrstvě rezidenčních polygonů. Tento postup byl proveden v kroku 11. Polygony
výsledné vrstvy jsou rozděleny podle příslušnosti k jednotlivým svitkům, jak znázorňuje
obrázek 21 (v místech, kde hranice svitku prochází polygonem zástavby, je ponechána tmavá
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hranice polygonů). U těchto nových vytvořených polygonů je opět vypočítána jejich
rozloha v m2.

Obr. 21: Přiřazení příslušnosti buněk operátora k základním sídelním jednotkám (zdroj: vlastní tvorba)

Poslední sérií kroků je vytvoření nových atributových sloupců ve výsledné vrstvě
a automatické dopočítání konečných hodnot. Prostřednictvím nástrojů Add Field (13 a 14)
jsou přidány do atributové tabulky pole s datovým typem Double. Ty jsou posléze naplněny
daty dle zadaného vzorce funkcí Calculate field (15,16). Nakonec byla do modelu zařazena
funkce, která sečte počty obyvatel na základě příslušnosti ke konkrétnímu svitku. Výsledná
shapefile z tohoto nástroje je samostatným výstupem a její popisná část byla připojena (18)
k celkové tabulce. Finální vrstva obsahuje množství atributů, které jsou nezbytné pro
statistické vyhodnocení pohybu obyvatel. Část atributové tabulka je zobrazena na obrázku 22.
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Obr. 22: Část atributové tabulky výsledné vrstvy (zdroj: vlastní tvorba)

Výsledná atributová tabulka obsahuje tyto datové sloupce:
FID

[Long Integer]

– identifikátor polygonu

FID UA ZSJ

[Long Integer]

– identifikátor polygonu

kodUzemi

[String]

– kód území

FIRST_FIRS

[String]

– název území

FIRS_OB_1

[Double]

– počet obyvatel v sídelní jednotce

AREA_GEO

[Long Integer]

– rozloha sídelní jednotky

CELL_NAME

[String]

– název buňky

POLY_AREA

[Double]

– rozloha buňky v rámci sídelní jednotky

Procentual

[Double]

– podíl dané buňky na obslužnosti ZSJ v %

Počet_lidi

[Double]

– počet osob obsluhovaných v ZSJ danou buňkou

SUM_pocet

[Double]

– počet osob obsl. buňkou nezávisle na SJ

Pro účely budoucího vyhodnocení jsou zásadní čtyři atributové sloupce. Rozloha
sídelní jednotky, dále rozloha buňky v rámci sídelní jednotky, a následně z toho vyplývající
procento obslužnosti, a počet lidí v dané sídelní jednotce, která buňka obsluhuje mobilním
signálem. Pokud jsou známy hodnoty přihlášených uživatelů mobilní sítě v rámci jedné
základnové stanice, je možné zjistit počet a fluktuaci osob během doby, pro kterou jsou
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dostupná data. Poslední atributový sloupec sumarizuje hodnoty osob pro jednotlivé buňky.
Tento sloupec nám říká, kolik konkrétní buňka obsluhuje osob nezávisle na základní sídelní
jednotce.

Příklad:

Tabulka byla přizpůsobena pro lepší čitelnost, neobsahuje tak všechny datové sloupce

Z těchto výsledků zpracované vrstvy je možné vyčíst, že např. základní sídelní jednotka
Buda je obsluhována třemi buňkami. Celkem v obci Buda žije 305 obyvatel. 11% obyvatel
je obsluhováno buňkou BPHLOU1 což činí 33 obyvatel. 77% obyvatel resp. 234 lidí získává
signál z buňky BPHLOU4 . Poslední buňka obsluhující Buda je BPHTEH1, která pokrývá 12%
obyvatel. To je asi 38 lidí. Celkem buňka BPHLOU1 obsluhuje 1224 obyvatel, buňka BPHLOU4
1156 obyvatel a buňka BPHTEH1 652 obyvatel.

Vytvořený model je stejně jako v předchozím případě plně bezzásahový. Uživatel
pouze zadá vstupní vrstvy a místo, kam se mají uložit vrstvy nově vytvořené a vše ostatní
vytvoří nástroj sám. Uživatelské rozhraní nástroje je patrné na obrázku 23.

Obr. 23: Dialogové okno druhé části nástroje (zdroj: vlastní tvorba)
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Veškeré parametry, které bylo nutné nastavit, jsou v takto koncipovaném nástroji
pevné a neměnné. Na rozdíl od prvního modelu zde nebylo nutné experimentálně hledat
správné nastavení parametrů. Nástroj neobsahuje žádné proměnné typu smazat všechny
polygony menší než 25 000 m2, kdy uživatel neví, zda je tato hodnota dostatečná, či ne. Délka
průběhu ztotožnění vstupních vrstev pro pilotní zájmové území netrvá déle než půl minuty.
Stejně jako v předchozím případě se délka zpracování prodlužuje úměrně velikosti řešeného
území.

4. 5

Kompletní algoritmus
Pro účely této práce byl proces zpracování mobilního svitku a následného ztotožnění

s vrstvou statistických jednotek rozdělen do dvou částí. Jednak pro snadnější představu
a jednak proto, že tyto nástroje byly vymýšleny odděleně. Přece jenom se jedná o dva odlišné
metodické postupy. Účelem této práce je však přinést ucelený nástroj pro cílového uživatele,
kterému nezáleží na mezikrocích. Pro tyto účely byly předešlé dva modely sjednoceny v jeden
velký. Jeho schéma je přiloženo v příloze 5. Vytvořená vrstva je topologicky správná
a geometricky korektní s jednotlivými polygony, které znázorňují svitky základnových stanic,
a je v tomto nástroji použita zároveň rovnou jako vstup do druhého modelu. Dialogové okno
je zobrazeno níže na obrázku 24.

Obr. 24: Dialogové okno uceleného nástroje (zdroj: vlastní tvorba)

52

Po zadání veškerých vstupních vrstev, jejichž bližší specifikace je uvedena
v nápovědě, trvá výpočet nástroje pro definované zájmové území okolo 30 sekund. Vytvořené
nástroje ukládají pomocné vrstvy do defaultní databáze softwaru ArcGIS. Tyto vrstvy jsou
po proběhnutí procesu smazány. Pro korektní funkcionalitu je nutné uložit výsledné shapefile
mimo geodatabázi. Tím budou zachovány všechny výše popsané atributové sloupce. Pro širší
využitelnost byly zpracované finální a funkční modely vyexportovány do prostředí
programovacího jazyka Python. ArcGIS 10.3.1 využívá verzi programu Python 2.7.

4. 6

Aplikace nástroje
Mapa, která je přiložena v příloze č. 6. znázorňuje rozdíl trvale bydlících obyvatel

v dané lokalitě se zákazníky operátora, kteří mají na dané místo přihlášený telefonní přístroj.
Vytvořená mapa je jedním z příkladů, jakým je možné vstupní data rozšířit o další atributy.
Tímto krokem byla také vytvořena vytvořena jednoduchá geodatabáze. Na základě četných
atributů, kterými disponuje výsledná vrstva, je možné připojit libovalná statistická data či
informace o vytíženosti buněk. Možný diagram případné databáze je zobrazen na obrázku 25.

Obr. 25: Zjednodušený ER diagram databáze mobilních a statistických dat (zdroj: vlastní tvorba)
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KAPITOLA 5

VÝSLEDKY PRÁCE
Vytvoření programu na zpracování a ztotožnění dat bylo hlavní náplní této práce.
Výstupem metodických postupů je nástroj, který dokáže pouze na základě vstupních dat
v prvním kroku vytvořit geometricky správnou a topologicky korektní vrstvu svitků pokrytí
signálu mobilního operátora. V kroku druhém je tato vrstva prostorově ztotožněna a prolnuta
s vrstvou statistických jednotek. Od cílového uživatele je vyžadováno pouze zadání vstupních
dat. Vše ostatní je již nastavené defaultně v rámci procesu.
Výsledná zpracovaná vrstva z tohoto programu slouží jako vstup pro hodnocení
mobility obyvatelstva. Z toho důvodu jsou zachovány veškeré důležité atributy pro připojení
tabulek s počtem uživatelů, kteří jsou právě obsluhováni v dané buňce základnové stanice.
Obdobným způsobem lze upravovat, či aktualizovat hodnoty v základních sídelních
jednotkách. Veškeré atributy jsou vytvořené a připravené tak, aby bylo možné vytvoření
geodatabáze.
Nástroj byl vytvořen v prostředí programu ArcGIS 10.3.1 a nástavby Modelbuilder.
V této platformě může být nástroj pro hodnocení mobility editován, anebo je možná změna
nastavení jednotlivých parametrů. Pro širší aplikaci byl nástroj dostupný také ve formátu
programovacího jazyka Python.
Použití nástroje usnadňují doplněné nápovědy v dialogovém okně po spuštění
nástroje. Uživatel je tak provázen celým postupem vkládání dat. U vstupních dat byl kladen
důraz na volnou dostupnost. Kromě shapefile svitku buněk mobilního operátora je tento
požadavek splněn. Jak nejaktuálnější geosadu produktu Urban Atlas, tak vrstvu základních
sídelních jednotek lze bez omezení stáhnout a používat v rámci nástroje.
Čas zpracování vložených vrstev záleží na velikosti řešeného území. V případě pilotní
studie tvořilo zájmové území východní část Prahy včetně širšího zázemí. Délka procesu od
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spuštění po vytvoření finálních vrstev nepřesáhla pro řešené území 30 sekund. V případě,
že by vstupní data pokrývala větší území, úměrně by se prodlužoval čas na řády minut.
Ačkoli účelem práce není hodnocení výsledků připojených datových vrstev
prostřednictvím geodatabáze, mapa zobrazená v příloze 6, znázorňuje rozdíl počtu obyvatel,
kteří žijí v sídelní jednotce obsluhované příslušnou buňkou signálu s počtem přihlášených
uživatelů do mobilní sítě v této buňce. Záporné číslo lze interpretovat tak, že přebývá určitý
počet lidí, kteří buď nemají mobilní telefon, nebo využívají služeb jiného operátora. Kladná
čísla znázorňují počet lidí, kteří obývají danou sídelní jednotku, aniž by byly zaneseny do
statistických údajů za tuto jednotku.
Data o pohybu lidí v rámci dne, nebo delší časové jednotky jsou velice přínosná
a důležitá pro výzkum návyků a chování populace lidí. Stejně tak jsou tato data využitelná
v oblasti marketingu a nastavení komerčních služeb. Tento nástroj je tak inspirací pro osoby,
kteří mají přístup k datům mobilních operátorů a potřebují z nich vytěžit přínosné informace.
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KAPITOLA 6

DISKUZE
Zpracovaný algoritmus, umožňující sledování vývoje počtu osob a jejich pohyb,
zjištěný z dat mobilních operátorů, tématicky zapadá do studií, které byly uvedeny v rešeršní
části práce. Výše vytvořený nástroj není koncipován tak, aby zobrazoval aktuální pohyb osob
v aktuálním čase. Tímto se liší od jiných prací (např.: Polák, 2002; Ahas, Ular 2005; Ratti,
Pulselli et al., 2005). Naopak se přibližuje pracem, zaměřených na sledování pracovních
a cestovních návyků osob v dlouhodobějším horizontu. Obdobné studie byly zpracovány v
Estonsku (Kuusik, 2014). Samotná pilotní studie zpracovaná v této práci přináší do zpracování
dat telefonního poskytovatele nový prvek. Tímto prvkem je ztotožnění jednotlivých
obslužných svitků buněk se statistickými daty. Pro účely této práce byla zvolena data
za nejmenší sídelní jednotky. Jedná se o nejpodrobnější údaje o obyvatelstvu, které obsahují
kromě informace popisné i složku polohopisnou. Pomocí nástroje pro ztotožnění tak cílový
uživatel získá informaci o počtu lidí, které vysílač v daném čase obsluhuje a umožní
porovnání, kolik obyvatel by měl obsluhovat. Zde již záleží na dostupných údajích od
operátora, v rámci jak dlouhého časového úseku a s jakou frekvencí je schopen data
o buňkách poskytnout.
Prvotním impulsem pro zpracování této práce byl požadavek na vytvoření algoritmu,
jenž by porovnával statistická data, týkající se osob a lidí s daty mobilního operátora. Program
by měl umět zhodnotit pohyb lidí během dne i během delšího časového úseku. Jedním
z výstupů by měla být možnost zhodnocení, zda se skutečně rezidenční zóny během dne
vylidňují a naopak se zvyšuje počet lidi v zónách komerčních či industriálních. Po bližším
seznámení se s dostupnými daty byla zvolena verze pouze s rezidenčními zónami. To ovšem
zásadně nic nemění na možnostech aplikace tohoto nástroje. Pokud by bylo zjištěno,
že se obytné zóny přes den vysidlují, zákonitě se musejí jiné zóny plnit lidmi. V případě, že by
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byla k dispozici data s dostatečně krátkým intervalem měření, bylo by možné nasimulovat
pohyb lidí v rámci jednotlivých obsluhovaných buněk resp. základních sídelních jednotek.
Využití tohoto nástroje pro konkrétní aplikaci by mohl být další směr rozvoje této práce.

6. 1

Vstupní data
Klíčovým pilířem pro správné fungování nástroje jsou vstupní data. Data pocházející

od mobilního operátora a jejich korektury byla již popsána v metodické části práce. Do
procesu však navíc vstupují data základních sídelních jednotek a polygony rozmístění
rezidenční zástavby.
Statistická data základních sídelních jednotkách včetně prostorové informace jsou
volně dostupná prostřednictvím firmy ArcData a geosadou ArcČR. Pro účely této práce byla
využita upravená vrstva základních sídelních jednotek. Zpracování dat měla na starosti
katedra sociální geografie. Důvody a postupy využité pro úpravu dat jsou popsány na stránce
36 této práce. Prostorová složka shapefile územních jednotek nemá žádné nesrovnalosti,
omezující využití vrstvy. To však nelze tvrdit o atributové tabulce této vrstvy. Názvy sloupců
nenesou jednoznačná označení, sloupce se duplikují a nešťastná je volba datových typů pro
pole atributové tabulky. Na výsledný produkt to však nemá žádný vliv, ovšem zpracování
a orientace v těchto datech je složitější.
Poslední vstupní vrstvou do modelu byla zvolena datová sada produktu Urban Atlas.
Tato sada je také volně šiřitelná, což byl jeden z hlavních důvodů zvolení tohoto produktu.
Rozlišení zástavby je dostatečné a odpovídá záměrům práce. Bohužel území, které pokrývá
Urban Atlas je pro použití v rámci celého Česka limitující. Zájmové území řešené tímto
produktem je definováno jako obalová zóna o poloměru 50 km od centra města, které má
více než 100 tisíc obyvatel. V této práci řešené území celým svým objemem s rezervou
do definovaného prostoru zapadá, ale pro větší lokality je nutné hledat jiné řešení.
Tímto řešením by mohla být také volně dostupná mapa krajinného pokryvu CORINE. Zde však
je zmapována pouze zástavba, která již není rozdělena na další kategorie. Další alternativou,
avšak již komerční, je využití vektorových datových sad, které poskytuje Český úřad
zeměměřičský a katastrální. Ideální by bylo použití produktu ZABAGED či Státní mapy
v měřítku 1 : 5 000. Cena za mapový podklad pro území Česka se však pohybuje v rámci
desetitisíců.
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6. 2

Zpracování algoritmu
Celý nástroj na ztotožnění prostorových a statistických dat byl vytvořen

v Modelbuilderu platformy ArcGIS. Zde je na zvážení, zda je tato forma vhodná pro vývoj
nástroje, který má za cíl být co nejjednodušší a bezzásahový. Zvolení této formy zpracování
pro cílového uživatele znamená vlastnit program ArcMap a mít základní uživatelské povědomí
o funkčnosti jednotlivých nástrojů. U každého vytvořeného nástroje bylo vyrobeno dialogové
okno, které nástroj ve výsledku nijak neliší od standardního nástroje základní nabídky
programu. Samozřejmostí je vyplnění všech dostupných dodatečných informací, které
pomáhají uživateli s orientací v prostředí dialogu. Absence programovacího jazyka byla
částečně vyřešena exportem vytvořených nástrojů do prostředí jazyka Python. Zdrojový kód
je tak po úpravě možné využít jako plnohodnotný nástroj.
Dlouho a nezřídka diskutovanou otázkou byla příprava vstupních dat. Veškeré vrstvy,
které vstupovaly do procesu zpracování, byly v různých souřadnicových systémech. Je jasné,
že musely být určitým způsobem sjednoceny. Po dlouhém rozhodování, jaký zvolit
souřadnicový systém, byl zvolen systém uzpůsobený pro Českou Republiku a to S – JTSK.
Ještě zde připadal v úvahu celosvětový systém WGS 1984, avšak v tom se nenacházela žádná
vstupní vrstva. Jakákoli transformace z jednoho souřadnicového systému do druhého, přináší
zkreslení a možnou deformaci. Existuje také mnoho způsobů od jednoduchých po velice
sofistikované, které umožní překreslení do požadovaného systému. Kvůli možným různým
variantám překreslení, nebyla funkce pro transformaci souřadnicových systémů zahrnuta do
výpočetního modelu samotného ztotožnění svitku a statistických jednotek. Stanoveno bylo
pouze to, že veškeré vstupní vrstvy musí být v souřadnicovém systému S – JTSK. Jakým
způsobem toho uživatel docílí, záleží díky velké variabilitě řešení na něm.
Originální poskytnutá data pocházejí z převedení rastrového formátu na vektorový.
Kvůli tomuto mají hranice mezi jednotlivým polygony znatelnou podobu rastrové mřížky.
Jedním z možných řešení bylo vyhlazení těchto hranic. Ačkoli je výsledek estetičtější a působí
urovnanější podobou, bylo z narovnání hranic po dohodě s vedoucím práce ustoupeno.
Narovnání hranic není z hlediska výpočetního jednoduchá aplikace. Je nutné nastavit
nejmenší segment hranice, který může být zachován, a index vyhlazení. Samotný algoritmus,
který je nabízený v nástrojové nabídce ArcGIS poté hranice vyhladí. Nezřídka při tomto
procesu dojde k poškození topologie, kdy se dříve hranicí oddělené polygony začnou místy
překrývat. Jiným řešením je převod vektorového formátu na rastr a zpět se zaškrtnutím pole
vyhladit hranice. Výsledek je na rozdíl od předchozího formátu topologicky správně, nicméně
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geometricky se hranice liší až o několik desítek metrů. To je pro případy této práce
nepřijatelné. Z výše uvedených důvodů bylo opuštěno od narovnání hranic vstupní vrstvy
svitků buněk základnových stanic.
Zpracovaná, geometricky správná a topologicky korektní vrstva svitků základnových
stanic ve své severovýchodní části nese podlouhlou díru obdélníkového tvaru. Tato
nespojitost je znázorněna na obrázku 26. Vzhledem ke specifické podobě výřezu těsně na
hranici zájmového území, jednotlivé nástroje modelu nebyly schopné se s tímto problémem
vypořádat.

Obr. 26: Nesrovnalost ve vstupní vrstvě svitku buněk základnových stanic (zdroj: vlastní tvorba)

Důvodem je skutečnost, kdy nevyplněná plocha přes roh sousedí s územím mimo
dostupnou oblast. Nejedná se tedy o uzavřený polygon, nýbrž o součást hranice dostupných
informací pro zájmovou lokalitu. Řešením tohoto problému by mohla být ruční editace. Od té
však bylo odstoupeno z důvodu podstaty bezzásahovosti do vstupních dat. Vše by měl řešit
vytvořený nástroj. S touto ojedinělou variantou si však poradit neumí. Vzhledem k faktu, že je
tento prázdný prostor na hranici zájmového území, v případě, kdy by se zpracovávalo území
větší, tento nedostatek by byl s největší pravděpodobností spolehlivě odstraněn vytvořeným
nástrojem.
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Zpřesňujícím prvkem celého procesu zpracování by mohlo být podrobnější rozdělení
zástavby. V případě, že nám to vstupní datová sada umožní, což u platformy Urban Atlasu
platí, bylo by vhodné přesněji definovat hustotu osídlení v konkrétní rezidenční zóně.
Je zjevné, že čím hustší zástavba a patrovitost budov, tím více obyvatel na menší ploše zde
bude bydlet. Aplikací metodického postupu, kdy byly vybrány všechny rezidenční lokality
a ty byly dále sloučeny nezávisle na hustotě zástavby, se informace o možné hustotě počtu
obyvatel v místě ztratila. Řešením by bylo přidělení každému typu rezidenční zástavby určitou
váhu a tou poté násobit počet obyvatel, zjištěných ze základní sídelní jednotky. Na druhou
stranu základní sídelní jednotky jsou prostorově malé a často reflektují i změnu typu zástavby.
Z tohoto důvodu by využití metody vážených polygonů rezidenční zástavby přineslo pouze
zanedbatelnou změnu počtu obyvatel obsluhovaných mobilním operátorem v daném místě.
Tato pilotní studie návrhu a tvorby nástroje na ztotožnění dat mobilního operátora
a statistických jednotek za účelem sledování pohybu obyvatel není zcela bezchybná, avšak
tvoří funkční ucelený a stabilní základ pro možné další zefektivnění a optimalizaci mezikroků.
Svojí nezastupitelnou roli tvoří vhodná volba vstupních dat. Čím přesnější budou vstupní data,
tím i výsledek bude hodnotnější.
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KAPITOLA 7

ZÁVĚR
Možnost získání dat o návycích a pohybu obyvatel je velmi cenou dovedností pro
vlastníky těchto dat. Tato data se využívají kupříkladu v oblasti marketingu. Společně s dalšími
údaji utvářejí ucelený obraz společnosti a mohou posloužit jako vodítko kam směřovat
investice s cílem zvýšení zisku. Z těchto důvodů v posledním desetiletí sílí zájem o zpracování
dat na poli mobilních operátorů. Současné využívané metody a postupy jsou uvedeny rešeršní
části práce. Hlavním pilířem zájmu je snaha o znázornění pohybu osob v reálném čase.
Nemusejí být však sledovány pouze osoby. Prostřednictvím mobilní sítě lze sledovat dopravní
prostředky, automobily a dokonce i funkčnost urbánního prostředí. Tyto poznatky poté
mohou sloužit k řešení dopravních situací a optimalizaci veřejného prostřední.
Žádný z uvedených výzkumů bohužel neuvádí porovnání zpracovaných dat s daty
statistickými. Přitom spojení anonymních dat mobilního operátora s celorepublikovými
průzkumy typu Sčítání lidu, domů a bytů, vnáší do této problematiky další rozměr. Průnik
těchto odvětví vytváří přidanou hodnotu v podobě možnosti zjištění věkové struktury
zákazníků, informace o jejich společenském statusu, zda jsou zaměstnaní či živnostníci, jestli
žijí v rodinném domě nebo na sídlišti a pokud jsou dostupné, tak i majetkové poměry.
V případě, že je možné tyto informace zobrazit společně s prostorovou informací, výsledkem
je kompletní pohled na společnost a její návyky. Znalost prostorového rozložení uživatelů také
umožnuje mířit na úzce specifikovanou skupinu lidí.
Propojení vrstev mobilního operátora, statistických údajů a statistických prostorových
jednotek je hlavním cílem této práce. Postup byl pro přehlednost rozdělen na dvě části. První
část se zabývá vytvořením topologicky čisté a geometricky korektní vrstvy, která znázorňuje
pokrytí zájmového území buňkami mobilního signálu. Jedná se o poměrně složitý proces,
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kdy dochází k čistění a zacelení vstupní shapefile. K tomu slouží množství na sebe navazujících
nástrojů. Výsledek poté představuje upravenou datovou vrstvu, která splňuje stanovená
kritéria. Výsledek poté slouží jako vstupní datová sada pro další zpracování.
V druhém kroku ztotožnění dat mobilního operátora a statistických jednotek je nutné
se vypořádat s prostorovým překryvem více vrstev, které však vzájemnými hranicemi
neodpovídají. Může tak nastat problém, definovaný na straně 32. Jedna buňka základnové
stanice může obsluhovat signálem celý polygon základní sídelní jednotky, více polygonů
základní sídlení jednotky, nebo naopak jedna sídelní jednotka může být obsluhována více
buňkami, jak znázorňuje obrázek 9. Toto řešení obsahuje řadu úloh, se kterými je nutné
se postupně vypořádat.
K tomuto účelu byl stvořen algoritmus, který celý proces automatizuje. Za pomoci
rezidenčních ploch, vybraných z datové sady Urban Atlas, byl vytvořen nástroj, který
s minimální intervencí uživatele vytvoří průnik vstupních vrstev. Z vytvořené vrstvy je navíc
možné vyčíst, jak velká část území a jak velký podíl obyvatel je v dané lokalitě obsluhováno
konkrétní buňkou mobilní sítě a kolik tato buňka celkem obsluhuje obyvatel. Samozřejmě se
jedná o statistická data. V případě, že by byly dostupné informace o počtu uživatelů, kteří jsou
připojeni v dané buňce do mobilní sítě, je možné tato data pomocí jedinečných identifikátorů
připojit k výsledné vrstvě.
Z této vytvořené databáze uživatelů mobilní sítě a osob dlouhodobě se nacházejících
v řešeném území je možné vyvodit krátkodobou migraci lidí za prací, sezonní migraci i migraci
dlouhodobou. Stejným způsobem, jakým je možné připojit data o využití buněk, je možné
aktualizovat či doplnit vrstvu o nejnovější statistické hodnoty.
Předkládané dílo splnilo výše stanovené cíle. Byl vytvořen nástroj na úpravu
a ztotožnění dat poskytnutých mobilním operátorem a statistických celků. Navíc tento nástroj
nevyžaduje od uživatele znalost žádných potřebných složitých parametrů. Stačí pouze zadat
vstupní vrstvy a místo, kam se uloží vrstvy výsledné a vše ostatní zpracuje výpočetní
algoritmus. Výhodou tohoto programu je také poměrně krátká doba výpočtu.
Předkládaná práce se zabývá pouze vytvořením a optimalizací výše popsaného
nástroje. Ideálním rozšířením této práce by mohlo být srovnání reálných dat míry využití
mobilní buňky s hodnoty statistickými. Pokud by byla dostupná naměřená data v rámci
delšího časového úseku s rozumnou frekvencí opakování měření, nabízí se vizualizace těchto
dat v čase. Tímto postupem by bylo možné znázornit pohyb obyvatelstva za určitou časovou
jednotku.
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Potenciál této práce představuje možnost využití jak ve sféře vědecké, tak i komerční.
Algoritmem zpracovaná data představují základ pro další aplikaci v oboru sociální geografie.
Vytvořený nástroj je jedním z možných řešení. Rozhodně se nejedná o jediný správný postup
jak zpracovat tento typ prostorových dat. Je velmi pravděpodobné, že naznačený postup je
možné modifikovat a upravovat s výsledkem větší efektivity a polohové přesnosti. I toto může
být možnou výzvou alternativního řešení tohoto postupu prostřednictvím geoinformačních
technologií. Závěrem však je nutné podotknout, že jedním z impulsů zpracování této práce byl
požadavek ze soukromého sektoru. Právě tam, v oblasti marketingu a nabídky služeb,
by měl představený nástroj nelézt uplatnění nejvýznamnější.
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