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Abstrakt / Abstract

Předmětem této bakalářské práce
je prozkoumat softwarové nástroje pro
tvorbu webové aplikace. Následně v
praktické části je předmětem práce
navrhout možné řešení (zejména bac-
kendové části) webové GIS aplikace
a schéma databáze. Nakonec je vytvo-
řen prototyp (část) backendu aplikace
v Node.js pomocí frameworku NestJS
a PostgreSQL databáze s rozšířením
PostGIS.

Klíčová slova: GIS, Geografický
Informační Systém, návrh databáze,
webová aplikace, API, Node.js, NestJS,
PostGIS.

The subject of this bachelor thesis
is explore possible software technolo-
gies and tools for creating interactive
web application. In the practical part,
suitable software solution (primarily
of the backend part) for the web GIS
application is proposed and database
schema is developed. Lastly, the proto-
type (part) of the backend application
is created using Node.js with NestJS
framework, PostgreSQL database with
PostGIS extension is created.

Keywords: GIS, Geographic In-
formation System, database design,
web application, API, Node.js, NestJS,
PostGIS.

Title translation: GIS application to
support collaboration on spatial plan-
ning
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Kapitola 1
Úvod

Při tvorbě kvalitní územně-plánovací dokumentace je naprosto stěžejní efektivní spolu-
práce mezi více subjekty (a to i vzdálená), analýza dostupných dat a následná prezen-
tace výstupů. Na základě požadavků je třeba navrhnout možné řešení aplikace pracující
s (nejen) geografickými daty, která umožní doručit požadované funkce v prostředí webo-
vého prohlížeče.

Nejdříve se v teoretické části práce zaměřím na možné nástroje a technologie, které
je možné použít k tvorbě interaktivní webové aplikace. Následně sepíši požadované
funkce a navrhnu pro ně možné řešení – zvolím možný databázový systém, navrhnu
možné softwarové řešení pro API a tisk výkresů. Následně navrhnu schéma databáze
pro požadovaná data. Nakonec vytvořím prototyp řešení backendové části aplikace (v
příloze).
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Kapitola 2
Softwarové nástroje

2.1 Softwarové nástroje pro stranu serveru (backend)

2.1.1 Databázové systémy

Databázový systém je kombinací samotné databáze (souboru dat) a systému řízení bází
dat (anglicky “DataBase Management System”, tedy DBMS), který je speciálním pro-
gramovým vybavením zajišťujícím správu dat. [1, str. 17]

Nicméně dle [1, str. 17] „se postupně terminologie rozvoňuje a pod pojmem „data-
báze“ tak může být myšlen jak databázový systém, tak systém řízení bází dat“ (lehce
přeformulováno).

Na poli databázových systémů můžeme v současné době volit zejména mezi relačním
databázovým systémem a NoSQL (“Not only SQL”). [1, str. 249]

2.1.1.1 Relační databázové systémy
Relační databáze umožňuje ukládat a přistupovat ke strukturovaným datům. Data

v relační databázi jsou reprezentována řádky v tabulkách a vztahy mezi nimi. Jednotlivé
řádky tabulky představují jeden záznam. Atributy záznamu jsou reprezentovány sloupci
tabulky a mají definovaný svůj datový typ. [2–3] Data v databázi tedy mají jasně danou
strukturu.

Výhodou relačních databází je konzistentnost dat v nich uložených. [2] To je zaru-
čeno tzv. ACID vlastnostmi transakcí. Transakce je „jistá posloupnost nebo specifikace
posloupnosti akcí, jako jsou čtení, zápis, výpočet, se kterou se zachází jako s jedním
celkem“. [1, str. 186]

ACID je zkratkou pro:

. Atomicity (Atomicita) – Při vykonání transakce se provedou buď všechny akce,
nebo pokud nějaká z akcí selže, neprovede se žádná. [4]. Consistency (Konzistence) – Před a po vykonání transakce jsou data v databázi v kon-
zistentním stavu[4], tj. splňují všechna integritní omezení1. [6]. Isolation (Izolace) – Transakce probíhá izolovaně, tj. její jednotlivé akce nejsou do-
stupné ostatním transakcím. [4]. Durability (Trvanlivost) – Po úspěšném ukončení transakce změněná data jsou v da-
tabázi všude bezpečně uložená, tj. při případném výpadku (např. výpadek napájení
serveru, systémová chyba [6]) se nově uložená data neztratí. [4]

Další výhoda relačních databázových systémů leží v samotné struktuře dat. Jen z ta-
bulek a jejich vztahů je zřejmý vztah mezi daty v nich uložených. Tyto vztahy mezi
tabulkami lze použít pro jejich spojení a vytvořit tak užitečný dataset. [7]

1 Integritní omezení je soubor pravidel, která byla nastavena při tvorbě schématu databáze. Jedná se na-
příklad o omezení UNIQUE (hodnota záznamu v daném sloupci musí být unikátní) nebo NOT NULL (hodnota
ve sloupci nesmí být NULL) [5]
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Softwarové nástroje . . . . . . 2.1 Softwarové nástroje pro stranu serveru (backend)

Dále díky vhodně zvolené struktuře tabulek v databázi je možné eliminovat nutnost
mít uložena totožná data na více místech zárověň (duplicitiní data). [7]

Mezi výhody můžeme také počítat jazyk SQL (“Structured Query Language”), který
většina relačních databázových systémů používá pro dotazování a je značně rozšířený. [3]
Umožňuje pokročilé dotazy jako například seskupení, počet výskytů, základní matema-
tické funkce, řazení dle libovolného sloupce a mnohé další. [7]

Nevýhodou relačních databázových systémů je náročnost horizontálního škálování2,
které může být potřeba pro bezproblémový chod při větším vytížení. V neposlední
řadě, při běhu databáze pouze na jednom serveru (vertikální škálování3) dojde snadněji
k výpadku. [9] Stejně jako je výhodou, tak pevná struktura dat může být zároveň
i nevýhodou. Je totiž nutné již při návrhu dobře znát ukládaná data a adekvátně jim
navrhnout strukturu databáze. [9]

Mezi relační databázové systémy patří například Oracle, MySQL, Microsoft SQL Ser-
ver, PostgreSQL, MariaDB, Google BigQuery a mnohé další. [10]

2.1.1.2 NoSQL
NoSQL je kategorie databázových systémů, které nepoužívají „tradiční“ koncept re-

lačních databází, tj. organizaci do struktury řádek-sloupec-tabulka a vztahy mezi ta-
bulkami, ale jejich struktura je flexibilní.[11] Jsou tedy schopné efektivně pracovat s ne-
strukturovanými, částečně strukturovanými i strukturovanými daty.[12]

Rozlišujeme čtyři základní typy:

. Databáze klíč–hodnota (Key–value store) – Veškerá data jsou uložena v podobě dvo-
jic klíč–hodnota, která tímto tvoří asociativní pole. Jako hodnotu můžeme uložit
prakticky libovolná data (například textový řetězec, číslo nebo i JSON dokument).
Nicméně data uložená v hodnotě se již dále nezpracovávají, a tím pádem je tedy
možné vyhledávat pouze podle klíče.[13]

Zástupci jsou například Redis [12], Amazon DynamoDB [14] nebo Memca-
chedDB [13]

. Sloupcová databáze (Column store) [12] – Data jsou uložena ve sloupcích, ale narozdíl
od relačních databází se sloupce ukládají jako jednotlivé soubory nebo do oddělených
oblastí na disku. Sloupce mají vždy stejný datový typ a je možné číst jen vybrané
sloupce.[13]

Zástupci jsou například Cassandra, HBase nebo Google Cloud Bigtable. [15]

. Dokumentová databáze (Document database) – Jedná se prakticky o rozšíření
konceptu klíč–hodnota. Hodnoty jsou uloženy v podobě dokumentů, které mohou
být komplexnějšími strukturami.[12] Dokumenty mohou být například ve formátech
JSON, BSON, YAML nebo XML [13] a je možné je do sebe zanořovat. Každý má
svůj unikátní identifikátor a jsou na disku uloženy společně. [13]

Zástupci jsou například MongoDB, Couchbase nebo Firebase Realtime Data-
base. [16]

2 Horizontální škálování = spojením více samostatných serverů je aplikace schopna obsloužit více poža-
davků. I přes to, že běží na více serverech, „z venku“ vypadá jako jedna aplikace. Podpora pro horizontální
škálování musí být softwarově implementována. [8]
3 Vertikální škálování = zvýšení počtu požadavků, které je aplikace schopná obsloužit je docíleno navý-

šením hardwarových zdrojů serveru (zejména RAM a CPU) na kterém aplikace běží. [8]
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Softwarové nástroje . . . . . . 2.1 Softwarové nástroje pro stranu serveru (backend)

. Grafová databáze (Graph database) – Data jsou uspořádána do orientovaného grafu,
který je složen z uzlů (vertices/nodes) a orientovaných hran (edges). Uzly představují
nějakou entitu a samotné hrany nesou informaci o vztazích mezi nimi.[17] Samotné
vztahy jsou tak nositeli informace a jsou svým významem postaveny na stejnou
úroveň samotným datům, tj. údajům obsaženým v entitách.[18]

Zástupcem je například Neo4j. [19]

Obrázek 2.1. Příklad uspořádání dat v grafové databázi – konkrétně “Labeled Property
Graph Model”. Obrázek převzat z [17, str. 3]

Obecně výhodou NoSQL databázových systémů je jejich rychlost, snadná (horizon-
tální) škálovatelnost a s ní spojená a vysoká dostupnost.[9] Dále jednoduchost pro vývoj
(nevyžaduje pevně danou strukturu, a tak například přidání dalšího atributu může sta-
čit vyřešit jen v aplikaci, což zrychluje vývoj). [11]

Nevýhodou může být omezená podpora ACID (viz výše) nebo rizika spojená s pro-
vozem distribuovaného systému4.[9] Často NoSQL databázové systémy používají svůj
proprietární dotazovací jazyk, což je možné považovat za nevýhodu.

Vhodnost použití je nutné posoudit vždy v kontextu řešené aplikace - každý typ
NoSQL databáze je vhodný pro jiné použití. Nezřídkakdy se stává, že relační databázové
systémy a NoSQL se používají společně. [11]

2.1.1.3 Další alternativy
NewSQL [9] je nová kategorie databází navržených tzv. „na zelené louce“. Jedná se o re-

lační databáze, které se snaží dosáhnout snadné škálovatelnosti (stejně jako u NoSQL)
díky tomu, že je navržena jako distribuovaný systém a zároveň zachovat podporu trans-
akcí, veškerých ACID vlastností a jazyku SQL pro dotazování. [21]

Zástupci jsou například Clustrix, CockroachDB nebo Google Spanner. [21]
4 Distribuovaný systém = systém, který pro uživatele vypadá jako jeden centralizovaný systém, ale v re-

alitě běží na více oddělených strojích.[20, 2.1.1]

4



Softwarové nástroje . . . . . . 2.2 Softwarové nástroje pro stranu klienta (frontend)

2.1.2 Backendové technologie
Technologií, které lze použít pro programování na serveru, je velmi široká škála. Uvádím
zde tedy jen některé zástupce.

2.1.2.1 Python
Python je objektově orientovaný, iterpretovaný a vysokoúrovňový programovací jazyk
s dynamickou typovou kontrolou. Jeho výhodou je jednoduchost, čitelnost a rychlost
vývoje. [22]

2.1.2.1 Node.js (JavaScript / TypeScript)
Node.js je asynchronní prostředí pro běh JavaScriptu nebo TypeScriptu na straně ser-
veru postavené na V8 JavaScript engine.[23] JavaScript jako takový je jednovláknový
a provádí tak operace synchronně (čeká na dokončení první, poté pokračuje se zpraco-
váním další). Tzv. event loop umožňuje Node.js provádět operace souběžně s využitím
více vláken (asynchronně). [24]

Jeho využití dokonce může být i pro programování robotických a IoT (Internet of
Things) zařízení založených například na Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone a dal-
ších. [25]

2.1.2.1 PHP
PHP je skriptovací jazyk primárně určený pro programování webových stránek
a aplikací na straně serveru. Umožňuje procedurální i objektově orientované programo-
vání. [26] Jeho velkou výhodou je jeho rozšířenost – na PHP v dnešní době běží 79,2 %
webů. [27]

2.2 Softwarové nástroje pro stranu klienta (frontend)
Mezi technologiemi pro vývoj frontendu jasně dominuje JavaScript, HTML/CSS a Ty-
peScript. [28]

. JavaScript (JS) – je objektově orientovaný, iterpretovaný5 scriptovací jazyk. Může bě-
žet na straně klienta (v prohlížeči) nebo v dnešní době i na straně serveru – například
Node.js. [30–31]

. TypeScript (TS) – je postaven na JavaScriptu. Oproti čistému JavaScriptu přidává
statickou typovou kontrolu, která umožňuje lepší popis objektů, přesnější dokumen-
taci a možnost automatické kontroly datových typů. Může běžet na straně klienta
(v prohlížeči) i na straně serveru. [32]

. HTML (HyperText Markup Language) – slouží pro definici struktury a významu dat
na webu. Pro definici vzhledu je nutné použít CSS nebo interaktivitu JavaScript. [33]

. CSS (Cascading Style Sheets) – je jazyk sloužící pro definici vzhledu HTML (případně
XML a dalších) [34] Pro CSS jsou dostupná rozšíření, která zefektivňují tvorbu a ná-
slednou údržbu - například LESS[35], Sass[36].

5 Interpretovaný jazyk = je programovací jazyk, jehož zdrojový kód se s každým během aplikace musí
parsovat, interpretovat (přeložit) a až poté spustit. [29]
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2.2.1 JS (a TS) frameworky a knihovny

Níže uvádím některé frameworky/knihovny pro tvorbu uživetelských rozhraní na straně
klienta. Jejich detailním porovnáním se zabývá například [37].

Nejdříve je ale potřeba definovat pojmy framework a knihovna tak, aby byl zřejmý
rozdíl mezi nimi.

Framework poskytuje „kostru“ (základ) aplikace. Může obsahovat balík předdefino-
vaných užitečných tříd a funkcí a často má již navrženou doporučenou architekturu.

To umožňuje rychlejší vývoj, nabádá k dodržování zvyklostí, a tím pádem i k udrži-
telnějšímu kódu. Dále může i eliminovat některé bezpečnostní hrozby. [38][39]

Knihovna je balík hotových tříd, procedur, funkcí, dat a dalších. Používá se pro
rozšíření funkcí v nové nebo stávající aplikaci. [40]

2.2.1.1 React
React je knihovnou pro tvorbu uživatelských rozhraní vyvinutou Facebookem. Je za-
ložený na komponentách, které jsou do značné míry samostané a s jejichž kombinací
můžeme vytvořit komplexní uživatelské rozhraní. [41]

Ke svému fungování nevyužívá přímo DOM6, ale Virtual DOM7. [43]
Jeho výhodou je oficiální knihovna React Native, která umožňuje tvorbu nativních

(mobilních i desktopových) aplikací pomocí Reactu. [45]

2.2.1.2 Vue.js
Vue.js je frameworkem pro tvorbu uživatelských rozhraní, který může být postupně
integrován i do stávajcích aplikací jako knihovna. Je založen na komponentách a ke
svému fungování, stejně jako React, využivá Virtual DOM. [46] Jeho výhodou je mož-
nost postupné integrace do již exitující aplikace.

2.2.1.3 Angular
Angular je primárně Googlem vyvíjený framework pro tvorbu komplexních uživatel-
ských rozhraní pomocí HTML a TypeScriptu. Nabízí již navrženou arichitekturu, kde
celá frontendová aplikace se skládá z jednotlivých modulů a v nich zanořených kom-
ponent. Komponenty obsahují pohledy (views) a využivají jednotlivých služeb (servi-
ces). [47][48]

2.2.1.4 Svelte
Svelte je frameworkem založeným na komponentách. Narozdíl od Reactu nebo Vue.js
nespoléhá na vytvoření celého uživatelského rozhraní v prohlížeči za pomoci Virtual
DOM-u, ale maximum vytváření uživatelského rozhraní provede při sestavení (build
time) – automaticky při vývoji nebo před nasazením na produkční prostředí.[49][50]

6 DOM je rozhraním poskytujícím přístup programovacím jazykům ke struktuře, obsahu a vzhledu
HTML a XML dokumentů. [42]
7 Virtual DOM je programátorský koncept, kdy se v paměti udržuje kopie reálného stavu DOM-u. Jaké-

koliv změny se provádí ve Virtual DOM-u a následně se co nejefektivněji synchronizují s DOM-em, který
již ovlivňuje uživateli zobrazovaný obsah. Virtual DOM se využívá z důvodu rychlosti aplikování změn –
úprava Virtual DOM-u je rychlejší než úprava DOM-u. [43][44]
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2.3 Softwarové nástroje pro infrastrukturu

2.3.1 Docker

Docker je platforma poskytující tzv. kontejnery, které slouží pro „zabalení“ aplikace.
Docker kontejner je nezávislý na hostitelském zařízení a může jich běžet více záro-
veň. [51]

Například tak můžeme vytvořit kontejner s databázovým systémem, další oddělený
kontejner s nakonfigurovaným prostředím pro běh samotné aplikace.

Docker kontejnery tak snadno poskytnou shodné prostředí pro lokální vývoj, testo-
vání i nasazení na produkčním prostředí (cloud/fyzický server/virtuální server a další).

Zároveň se využívají při použití microservice architektury (popsána v kapitole 4.1),
kdy je možné každou službu mít v odděleném kontejneru. [51] Následně je možné využít
automatického škálování – například pomocí Kubernetes (též někdy označováno jako
K8s). [52]

2.3.2 CI/CD

2.3.2.1 Continuous Integration (CI)
Continous Integration, česky Průběžná integrace [53] je proces při vývoji software,

kdy se v Git repozitáři stále udržuje funkční a otestovaná verze kódu. Při nahrání
nových změn do (většinou vývojové větve) Git repozitáře se provedou automatizované
testy, které ověří, že kód je funkční. [54, 53]

2.3.2.2 Continuous Delivery (CDE)
Continous Delivery, česky Průběžné doručování [53] je „nadstavbou“ CI. Při průběž-

ném doručování se stejně jako u CI s nahráním změn provedou automatizované testy
a následně je kód automaticky nasazen na testovací prostředí. Nasazení na produkční
prostředí je potřeba provést manuálně. [54–55]

2.3.2.3 Continuous Deployment (CD)
Continuous Deployment, česky Průběžné nasazování [53] je „nadstavbou“ CI a CDE.

Na rozdíl od průběžného doručování, pokud všechny testy projdou v pořádku, dojde k
automatickému nasazení na produkční prostředí bez jakéhokoliv zásahu člověka. [55]

Nástroje pro implementaci CI/CD mohou být například Jenkins [56] nebo GitLab
CI/CD. [57]

2.4 Komunikace server - klient

2.4.1 Representational State Transfer (REST)

Dle [58] je architektonický styl pro implementaci distribuovaných systémů, založený
na klasickém schématu klient-server. Definuje několik důležitých pravidel pro zajištění
dostatečného výkonu a škálovatelnosti.

Zásadním pravidlem je, že veškerá komunikace musí být tzv. stateless. To znamená,
že všechny požadavky, které server obdrží, musí obsahovat veškeré informace nutné
pro vyřízení požadavku. Tedy například autentifikace uživatele nesmí být prováděna
za pomoci aktuální relace uložené na serveru, ale například pomocí autentifikačního
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tokenu, který je součástí každého požadavku. [20, 3.4.3] Detailněji je vše uvedeno v páté
kapitole disertační práce Roy T. Fieldinga ([20]).

API založené na tomto architektonickém stylu (tzv. REST API ) se skládá ze sbírky
endpointů, který vždy reprezentuje vždy konkrétní zdroj dat (resource), [58] který je
jasně identifikován URL adresou [20, 5.2.1] a má jasně definována pole s daty. [58]

Příkladem může být REST API GitHub-u:
Odesláním HTTP požadavku

GET /orgs/{nazevOrganizace}/repos

získáme (za předpokladu, že požadovaná organizace existuje) odpověd Status: 200 OK
a v těle odpovědi seznam repozitářů dané organizace v JSON formátu (platí pro tento
případ):

[
{

"id": 1296269,
"node_id": "MDEwOlJlcG9zaXRvcnkxMjk2MjY5",
"name": "Hello-World",
"full_name": "octocat/Hello-World",
"owner": {
"login": "octocat",
"id": 1,
...

},
"private": false,
"html_url": "https://github.com/octocat/Hello-World",
"description": "This your first repo!",
"fork": false,
"url": "https://api.github.com/repos/octocat/Hello-World",
...

}
]

[59, zkráceno] [58]

Uvádím ještě metody HTTP požadavků a jejich význam při použití REST API:

. GET – Slouží pro čtení dat.. POST – Slouží pro vytvoření nového záznamu.. PUT – Slouží pro úpravu (aktualizaci) celého již existujícího záznamu.. PATCH – Slouží pro úpravu (aktualizaci) části již existujícího záznamu.. DELETE – Slouží pro smazání záznamu.

[60]

2.4.2 GraphQL

GraphQL je novější alternativou k REST API. Má být „dotazovacím jazykem pro
API“.[61] [62, str. 7]

Narozdíl od REST API nemá jednotlivé endpointy, ale je definován schématem.
Schéma definuje typy (např. „Uživatel“) a jejich pole s daty. Pro definici typů je

také možné použít rozhraní (interface). Rozhraní zde funguje podobně jako například u
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objektově orientovaných jazyků – obsahuje definici polí, která musí obsahovat i všechny
typy, které ho implementují.[63]

Ukázka schématu GraphQL:

interface Person {
id: ID!
name: String!
colleagues: [Person!]!

}

type MechanicalEngineer implements Person {
id: ID!
name: String!
colleagues: [Person!]!
specialization: String

}

type SoftwareDeveloper implements Person {
id: ID!
name: String!
colleagues: [Person!]!
seniority: String

}

type Query {
mechanicalEngineers(specialization: String!): [MechanicalEngineer]
mechanicalEngineer(name: String!): MechanicalEngineer
softwareDevelopers: [SoftwareDeveloper]

}

Inspirováno [63–64, 58]

Rozhraní Person definuje pole id, name a colleagues. Zároveň říká, pole id
a name nesmí být null. [58] Konkrétně u pole colleagues znaky ! znamenají,
že colleagues vždy bude pole, a to buď prázdné, nebo pouze prvky typu Person. Typ
MechanicalEngineer implementuje rozhraní Person (musí obsahovat všechna pole
rozhraní Person). Navíc má pole specialization, kde může být uveden jeho obor
specializace. Analogicky toto platí i pro typ SoftwareDeveloper.

Typ Query je speciálním type GraphQL definující dostupné dotazy.

Následující dotaz tedy vybere všechny strojní inženýry se specializací na termome-
chaniku a vrátí jejich jména spolu se jmény jejich kolegů, a to ve struktuře definované
dotazem, což je rozdílné od REST API, kde je struktura a obsah odpovědi daná.

query ThermodynamicsEngineersWithColleagues {
mechanicalEngineers(specialization: "thermodynamics") {

name
colleagues {

name
}

}
}

9
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Ukázka dat, která mohou být výsledkem výše uvedeného dotazu:

{
"data": {

"mechanicalEngineers":
[

{
"name": "Jan",
"colleagues": [

{
"name": "Petr"

},
{

"name": "Pavel"
},

]
},
{

"name": "Michal",
"colleagues": []

},
]

}
}

Inspirováno [63–64, 58]
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Kapitola 3
Požadované funkce

Požadované funkce jsou založeny na [65].

3.1 Stukturování obsahu v aplikaci

Veškerý obsah je primárně obsažen ve vrstvách, které patří vždy k nějaké z fází projektu.
Dále vrstva může být přiřazena i do některé z oblastí.

3.2 Mapa

Základem aplikace je zobrazení podkladové mapy se kterou může uživatel intereagovat.
Jako souřadnicový systém v rámci aplikace se použije souřadnicový systém

EPSG:4326 (WGS-84), který je celosvětově použitelný. [66]

3.2.1 Vrstvy

Aplikace zobrazí interaktivní mapu s administrátorem nabo případně i uživatelem
přidanými vrstvami (výkresy). Vrstvy budou exportovány většinou z software Auto-
CAD [67], tedy je nutné podporovat formát souborů KML (případně i komprimovaný
formát KMZ). Dále by bylo vhodné umožnit nahrání vrstev ve formátu GeoJSON a ve
formátu obrázku (například JPG a PNG – primárně pro nahrávání historických map).

Vrstvy mohou obsahovat i textovou část a být přirazeny k fázi a oblasti. Také mohou
být podvrstvou jiné vrstvy.

Pro každou vrstvu je možné nastavit, zdali je vrstva veřejná nebo soukromá, tj. do-
stupná jen specifikovanému okruhu uživatelů.

Dále vrstva umožňuje nastavení oprávnění, a to buď pro všechny uživatele, nebo jen
specifikovanému okruhu uživatelů.

Oprávnění, která je možné přidělit pro všechny uživatele:

. Přidání pinu. Přidávání komentářů k pinům této vrstvy

Oprávnění, která je možné přidělit pouze konkrétním uživatelům:

. Úprava pinů ve vrstvě. Publikování pinů ve vrstvě. Zobrazování nepublikovaných pinů ve vrstvě. Přidávání komentářů k pinům ve vrstvě

11
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3.2.2 Piny ve vrstvách

Do jednotlivých vrstev je možné přidávat piny (markery) na zvolenou souřadnici. Ty
mohou sloužit buď pro vkládání připomínek do konkrétní vrstvy, nebo mohou mít jen
informativní význam. Proto je nutné mít více typů těchto pinů. Piny ve vstvách mohou
být přistupné buď komukoliv, nebo jen omezenému okruhu uživatelů. Jednotlivé piny
je možné mít v soukromém (nepublikovaném) nebo publikovaném režimu, tj. zobrazují
se všem uživatelům, kteří mají přístup k dané vrstvě. Tato uživatelská oprávnění vychází
z nastavení dané vrstvy.

Dále, pokud je to v dané vrstvě povoleno, uživatelé mohou k pinům přidávat textové
komentáře.

Každý pin ve vrstvě může obsahovat:

. Titulek. Text. Náhledový obrázek. Soubory s přílohami. Uživatelem nakreslená lomená čára (například vymezení oblasti, které se pin týká)

Pro každý pin ve vrstvě se ukládá:

. Souřadnice polohy pinu. Datum a čas jeho vytvoření. Autor. Krátký text se shrnutím

3.2.3 Globální připomínky

Každý přihlášený uživatel může vkládat své připomínky do mapy, které se zobrazují
v mapě jako piny nezávisle na zobrazených vrstvách.

Tyto připomínky mohou obsahovat:

. Text. Soubory s přílohami. Odpovědi na tuto připomínku („vlákno komentářů“)

Ke každé připomínce se ukládá:

. Souřadnice polohy. Datum a čas jejího vytvoření. Autor. Stav vypořádání (Čeká na vypořádání / Vypořádáno). Identifikátor fáze, ve které byla připomínka přidána

Uživatelé mohou přidávat textové komentáře ke stávajícím připomínkám.

3.3 Export
Obsah nahraný a vytvořený v rámci aplikace je nutné mít možnost exportovat. Pro
možnost snadného vytištění je preferovaným formátem PDF.
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3.3.1 Export map s vrstvami – výkresů
V aplikaci je možné nastavením podkladové mapy a vrstev sestavit výkres. Ten je
společně s legendou a případnými texty vrstev potřeba exportovat do PDF v různých
formátech a rozloženích.

Formáty pro export jsou:

. A4 - na výšku. A3 - na výšku i na šířku. A1. A0

Případné další strany s textem nebo legendou jsou vždy ve formátu A4 (na výšku).

Obrázek 3.1. Požadované formáty a rozložení (kvůli úspoře místa jsou formáty se stejným
rozložením sjednoceny)

3.3.2 Export pinů ve vrstvách
Piny ve vrstvách (jejich textové časti) je pro možnost jejich hromadných úprav potřeba
mít možnost z aplikace stáhnout do formátu, který je možné upravit v tabulkovém edi-
toru. Takto upravený export je potřeba mít možnost nahrát do aplikace zpět a upravit
jím stávající piny. V případě, že administrátor bude nahrávat neexistující piny, vytvoří
se nové.

Dále je potřeba mít možnost texty a obrázky pinů ve vrstvách vytisknout.
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Kapitola 4
Návrh podpory pro požadované funkce

4.1 Celková architektura aplikace
Možné přístupy k návrhu celkové architektury aplikace jsou dnes zejména dva - mono-
litická a microservices architektura.

Monolitická architektura znamená, že aplikace je navržena jako jedna ucelená jed-
notka, která sama implementuje všechny funkcionality aplikace.

Kód sice může být rozdělený do jednotlivých logických celků, ale není možné jednot-
livé části nasadit (na různé servery) samostatně. [68]

Microservices architektura je alternativou k monolitické architektuře. Jedná se o sou-
bor menších samostaných aplikací, tzv. služeb (service), které se specializují vždy jen
na konkrétní část (funkcionalit) aplikace.

Služby mezi sebou komunikují, většinou pomocí HTTP API. [69, str. 7][70]
Díky tomu je možné dosáhnout lepší škálovatelnosti, větší flexibility při vývoji, snažší

údržby a jednoduššího testování. To zvyšuje spolehlivost celého systému–aplikace. [70]
Zatím není přesně definováno, jak (ne)rozsáhlé by jednotlivé služby měly být. (Ne)roz-

sáhlost jednotlivé služby by měla být optimalizovaná pro co nejlepší poměr náročnosti
na testování (“costs of Quality Assurance”), tj. vazeb v rámci služby a náročnosti
provozu–nasazení (“costs of deployment”) celého systému.[71] Je to tedy do značné
míry na uvážení vývojáře.

Obrázek 4.1. Porovnání monolitické a microservices architektury, inspirováno [68]
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Volím střídmou variantu microservices architektury – kombinace primární aplikace,
která se bude starat o správu uživatelů, vrstev, pinů ve vrstvách a globálních připomínek
a velmi úzce specializovaných služeb – aktuálně služba pro tisk PDF.

Do budoucna předpokládám, že specializovaných služeb bude více (například služba
pro transformace mezi souřadnicovými systémy). V případě, že by v budoucnosti bylo
potřeba zásadnějším způsobem rozšířit funkcionality, může být stávající primární apli-
kace rozdělena na menší služby.

Veškerá komunikace mezi jednotlivými službami a komponentami (aplikace na straně
klienta) bude probíhat šifrovaně přes HTTPS.

Primární aplikace řeší poskytování a správu dat zobrazených na podkladové mapě.
Samotné zobrazování podkladové mapy, načtené pomocí mapové služby (například
OpenStreetMaps)[72] a kombinace s dalšími daty se provádí ve frontendové aplikaci
na straně klienta (v prohlížeči).

Obrázek 4.2 již obsahuje technologie, které jsou zvolené dále v této kapitole.
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Obrázek 4.2. Diagram celkové architektury aplikace

16



Návrh podpory pro požadované funkce . . . . . . 4.2 Volba databázového systému

4.2 Volba databázového systému
Na základě přehledu v kapitole 2.1.1 jsou kandidáty dva typy databázových systémů
– relační a dokumentová NoSQL. Při volbě konkrétního databázového systému z ekono-
mických důvodů vynechávám komerční databázové systémy. Dále, vzhledem k zaměření
aplikace, hledám databázový systém s podporou geografické datové typy a s funkcemi
pro geografické dotazování.

Z relačních databázových systémů kandidáty jsou:

. MySQL – Hned po Oracle je (v dubnu 2021) celkově druhým nejpopulárnějším data-
bázovým systémem.[73] Má implementovány běžné datové typy, vč. nativní podpory
JSON-u. [74]. Podporuje i prostorové (spatial) datové typy dle OpenGIS specifikace
– například GEOMETRY, POINT, LINESTRING a POLYGON.[75] Nicméně není za všech
okolností dostupná pod open-source licencí. [76]. PostgreSQL – Dle [73] je (v dubnu 2021) celkově čtvrtým nejpopulárnějším databá-
zovým systémem. Jeho rozšíření PostGIS je dle [77] nejrozšířenějším databázovým
systémem pro GIS. Spolu s běžnými datovými typy podporuje širokou škálu pro-
storových datových typů a funkcí pro prostorové dotazování. Stejně jako MySQL,
podporuje datový typ JSON. [78]. MariaDB – Je databázovým systémem od původních tvůrců MySQL. Jeho licence by
vždy měla zůstat open-source. [79] Podpora datových typů je podobná s MySQL.
ale například datový typ JSON je pouze aliasem pro LONGTEXT. [80]

z NoSQL databázových systémů je kandidátem MongoDB. Dle [16] je nejpopulárněj-
ším dokumentovým NoSQL databázovým systémem. Podporuje ukládání prostorových
dat v GeoJSON formátu. Podporuje i základní operátory pro prostorové dotazování. [81]
Mimo jiné podporuje také relace mezi dokumenty [82] a dle dokumentace i podporu
transakcí s ACID vlastnostmi. [83]

Z tohoto užšího výběru volím PostgreSQL s PostGIS rozšířením z důvodu, že se jedná
o přímo specializovaný systém pro ukládání prostorových dat, který je zároveň často
běžně dostupným rozšířením u poskytovatelů DBaaS (Database as a Service [84] –
v překladu Databáze jako služba) [85–86]. Zároveň se aktuálně nepředpokládá extrémní
zatížení uživateli z celého světa, horizontální škálování by tedy nemělo být potřeba řešit.
V případě většího zatížení, je možné databázi předřadit cache (například pro veřejné
vrstvy). Jako cache by mohl být použit Redis [87], který je NoSQL databází typu klíč–
hodnota (viz 2.1.1). [12]

Zároveň na sekci StackExchange, týkající se GIS systémů, je ke dni 17. 5. 2021 8086
dotazů [88] k PostGIS-u oproti 78 dotazům [89] k MongoDB, což může (ale nutně ne-
musí) svědčit o velikosti komunity pracující s prostorovými daty v daném databázovém
systému.
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4.3 Volba technologie pro backend

Na základě mých předchozích zkušeností jsem do rozhodování zařadil PHP, Python
a Node.js (JavaScript, TypeScript).

Ze zúženého výběru podle testů provedených v [90] a [91] čistě podle rychlosti vychází
jako nejlepší Node.js.

Z grafu na obrázku 4.3, kde na vodorovné ose je počet uživatelů odesílající požadavky
v jeden okamžik a na svislé ose je vynesen průměrný počet vyřízených požadavků
za sekundu, je vidět, že Node.js je jednoznačně nejrychlejší, následuje PHP a jako
nejpomalejší se ukázal být Python. Další měření se přibližně s tímto (Obrázek 4.3)
shodují, což vylučuje možné zkreslení samotnou implementací práce a databází. Ostatní
měření je možné nalézt v [90].

Obrázek 4.3. Průměrný počet vyřízených požadavků SELECT operaci z databáze, pře-
vzato z [90, str. 665]

Toto zjištění potvrzuje i [91], kde bylo porovnáváno PHP (PHP-FPM) s Apache
a Niginx webserverem oproti Node.js (s jeho integrovaným webserverem) – viz obrázky
4.4 a 4.5.

Na obrázku 4.4, kde na vodorovné ose je počet uživatelů odesílající požadavky v je-
den okamžik a na svislé ose je vynesen počet vyřízených požadavků za sekundu (platí
i pro obrázek 4.5), je vidět, že Node.js zvládalo vyřídít největší množství požadavků za
sekundu při zobrazení textu “hello world”. PHP s Nginx webserverem však bylo s po-
čtem požadavků blízko Node.js. Při požadavcích na výpočetní operaci (obrázek 4.5)
již Node.js bylo jednoznačně nejrychlejší – přibližně 40-50 tisíc požadavků za sekundu
oproti 15 tisícům (PHP s Nginx) a 10 tisícům (PHP s Apache).
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Obrázek 4.4. Počet vyřízených požadavků v závislosti na počtu souběžných uživatelů při
zobrazení textu “hello world”, převzato z [91, str. 1036]

Obrázek 4.5. Počet vyřízených požadavků v závislosti na počtu souběžných uživatelů při
výpočetní operaci, převzato z [91, str. 1036]

Python jsem tedy vyřadil. Zbývá PHP a Node.js. Na PHP dnes běží 79,2 % webů. [27]
Je to léty prověřený a stabilní jazyk. Nicméně Node.js vyniká svojí rychlostí a zároveň je
(zejména s TypeScript-em) posledních několit let mezi vývojáři velmi populární. [28][92]

Jako technologii pro serverovou část primární aplikace tedy volím Node.js.

4.3.1 Framework
Jako framework jsem zvolil NestJS. Je to open-source (MIT licence) framework, který
je postavený na velmi jednoduchém Node.js frameworku Express, případně je možné
NestJS použít s Fastify, které by mělo být rychlejší. NestJS poskytuje již standardizova-
nou softwarovou architekturu samotné aplikace. Plně podporuje TypeScript, což přináší
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výhody statické typové kontroly. Dále nabízí širokou škálu užitečných funkcionalit pro
tvorbu API (REST i GraphQL). [93]

4.4 Návrh řešení primární aplikace

Celá primární aplikace je pro lepší přehlednost a dlouhodobou udržitelnost rozdělena
do jednotlivých modulů a submodulů (podmodulů), které reprezentují vždy nějaký lo-
gický celek a v případě jejich většího rozvoje je případně možné je oddělit do samostatné
služby (microservice).

Strukturů modulů navrhuji následovně:

. Auth – Řeší přihlašování, obnovování tokenu, správu uživatelů a jejich rolí.. Areas – Řeší správu oblastí.. Phases – Řeší správu fází.. Layers – Kompletně řeší správu vrstev.

. LayerPins – Řeší správu pinů ve vrstvách, včetně jejich exportu a importu.

. LayerPermissions – Řeší správu a kontrolu individuálních oprávnění k vrstvám
(a jejich pinům).

. Comments – Řeší správu globálních připomínek.. Common – Obsahuje části, které používá více modulů (například nahrávání souborů).

Jednotlivé (sub)moduly většinou obsahují minimálně:

. Třídu modulu (*.module.ts) – Obsahuje definici třídy samotného modulu. Pomocí
dekorátoru @Module obsahuje i potřebná metadata.[94]. Controller (*.controller.ts) – Je třída, jejíž úkolem je zpracovávat příchozí poža-
davky zavoláním odpovídající metody. [95]. Třídu popisující databázovou entitu (*.entity.ts) – Třída je abstrakcí entity před-
stavující záznam v databázi. Její členské proměnné odpovídají atributům záznamu
(sloupcům) v databázi.. Repository (*.repository.ts) – Je třída, která má za úkol řešit pouze práci s (da-
tabázovými) entitami [96] – například jejich ukládání a získávání.. Service (služba) (*.service.ts) – Je třída, která má za úkol primárně zpracovávat
požadavky z controlleru. Ve většině případů bude využívat repository a případně
i další služby.

Dále mohou obsahovat tzv. pipes (v překladu trubky), které slouží pro validaci a pří-
padnou transformaci příchozích dat [97], dále mohou obsahovat tzv. guards (v pře-
kladu strážci), kteří slouží pro omezení přístupu k API endpointům (metodám cont-
rolleru). [98] Také mohou obsahovat tzv. middleware, který je vždy spuštěn před voláním
odpovídající metody controlleru. Má přístup k objektům požadavku a odpovědi, které
může modifikovat. [99]

Schéma na obrázku 4.6 zjednodušeně popisuje cyklus zpracování API požadavku.
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Obrázek 4.6. Zjednodušený diagram zpracování API požadavku

Pro přehlednost jednotlivých modulů volím pro většinu modulů následující adresá-
řovou strukturu:

- dto/
- ... .dto.ts

- pipes/
- ... .pipe.ts

- entity/
- layer.entity.ts
- layer.repository.ts

- layers.controller.ts
- layers.module.ts
- layers.service.ts

4.4.1 Ukládání soborů
Pro ukládání souborů (vrstev a příloh) jsem zvolil úložiště DigitalOcean Spaces, které
poskytuje vývojáři rozhraní pro správu souborů včetně nastavení přístupových práv.
Pomocí tzv. quick share link-u, což je URL adresa s časem omezenou platností, která
umožní přístup i k soukromému souboru. [100]

Takto je možné vyřešit soukromé vrstvy a přílohy u nepublikovaných pinů.

4.5 Návrh API rozhraní

4.5.1 Autentifikace
Způsobů autentifikace při přístupu k API je více možností.

. HTTP Basic authentication – Autentifikace touto metodou probíhá připojením
Authorization hlavičky ke každému požadavku. V Authorization hlavičce je
pomocí base-64 kódování zakódován uživatelův identifikátor a heslo ve formátu
id:heslo. Hlavička tedy může vypadat napříkad takto: [101]

Authorization: Basic aWQ6aGVzbG8=

Base-64 kódování je možné jednoduše dekódovat, a tak je nutné vždy používat
šifrované spojení (HTTPS). [101][102]. API klíč – Autentifikace touto metodou probíhá přiložením API klíče získaného před-
tím od serveru, který je možné na server odeslat různými způsoby. [103]
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Prvním způsobem je API klíč odeslat jako query parametr URL adresy – například
/api/endpoint?key=mujKlic [103]

Druhým způsobem může být odesílat API klíč jako hlavičku požadavku napří-
klad: [103]

GET /api/endpoint
X-API-KEY=mujKlic

. Bearer token – Autentifikace pomocí bearer tokenu (který klient předtím získá od ser-
veru) probíhá odesláním Authorization hlavičky společně s požadavkem.

Hlavička se odesílá v následujícím formátu: [104]

Authorization: Bearer mujBearerToken

. Cookie – Další možností je mít token uložený v cookie prohlížeče, která se odešle
na server zároveň s požadavkem. [105]

Nicméně v tomto případě je potřeba dávat pozor na CSRF zranitelnost. [106]

Možností, jak implementovat samotné získávání tokenu je také více:

. OAuth 2.0 – OAuth 2.0 je autorizační framework, který umožňuje udělení přístupu
na základě povolení uživatelem registrovaným v aplikaci třetí strany (například Goo-
gle). Klientská aplikace tak získá token pomocí kterého může přistupovat k API.
Takto získaný token se již na server může předat například jako Bearer token.
OAuth 2.0 nabízí více možných způsobů tzv. flows pro získání tokenu. [107][108]. OpenID Connect – Je nadstavbou nad OAuth 2.0. Umožňuje společně s tokenem
získat i základní informace o uživateli.[109]. Komerční platformy – Například Auth0 poskytuje kompletní řešení pro autentifikaci
a autorizaci. [110]. Vlastní implementace / Použití knihovny

4.5.1.1 Volba způsobu autentifikace a získávání tokenu
Z možných způsobů autentifikace uvedených výše (viz kapitola 4.5.1) jsem vyřadil

HTTP Basic authentication, protože by aplikace na straně klienta musela v prohlížeči
uchovávat kompletní přihlašovací údaje uživatele ve snadno čitelné podobě, což nepo-
važuji za vhodné.

Varianta předávání tokenu v cookie je funkční a jednoduché řešení, nicméně by bylo
nutné implementovat ochranu proti CSRF útoku, který spočívá v tom, že uživatel ob-
drží od útočníka odkaz na stránku, která po otevření uživatelem odešle požadavek
na stránku (API), kde je uživatel přihlášen. S každým požadavkem se odesílají i coo-
kies uložené v prohlížeči uživatele, kde je i token, který uživatele autentifikuje. To může
útočníkovi umožnit provedení akcí, které uživatel nezamýšlel. [106]

Autentifikace pomocí Bearer tokenu v Authorization HTTP hlavičce a v hlavičce
X-API-KEY požadavku již náchylná na CSRF zranitelnost není. Je nutné ale dbát
na bezpečné uložení tokenu v aplikaci na straně klienta (frontend) a použití šifrova-
ného (HTTPS) spojení.

Volím tedy autentifikaci pomocí Bearer tokenu. Konkrétně JWT tokenu, který umož-
ňuje i předání základních dat o uživateli a na straně serveru je možné jeho platnost
ověřit bez dotazu do databáze (token není třeba mít uložený v databázi).

JWT token se skládá ze tří částí:[111]
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1. Hlavička (Header) – Většinou obsahuje informaci o typu tokenu (JWT) a typu šifro-
vacího algoritmu použitého k vytvoření podpisu.

2. Data (Payload) – Většinou obsahuje datum a čas (timestamp) vydání a expirace. JWT
má specifikovaná další možná data, nicméně je možné si přidat i vlastní (například
e-mail, jméno, příjmení uživatele). Nesmí však obsahovat žádná citlivá data, protože
je možné tato data snadno přečíst.

3. Podpis (Signature) – Podpis je vytvořen zašifrováním hlavičky a dat, pomocí šifrova-
cího algoritmu a secret-u (tajného řetězce znaků). Na základě podpisu je při znalosti
secret-u možné ověřit platnost tokenu.

Z důvodu, že JWT token není možné invalidovat (ukončit jeho platnost), se JWT
token vydá s krátkou platností (například 10-15 minut). Pro získání nového JWT to-
kenu je nutné se přihlásit pomocí přihlašovacích údajů uživatele (e-mail a heslo) nebo
pomocí tzv. refresh tokenu [112], který má delší platnost, je již na straně serveru ulo-
žený v databázi a je možné jeho platnost případně ukončit – to nastane například při
vyžádání odhlášení uživatelem.

Refresh token je vytvořen (společně s krátkodobým JWT tokenem) po úspěšném
přihlášení uživatele pomocí přihašovacích údajů uživatele, uložen na straně serveru
v databázi a odeslán na stranu klienta v cookie, která musí mít atributy Secure (co-
okie se odešle pouze při použití HTTPS), HttpOnly (nepřístupná pomocí JavaScriptu
v prohlížeči - může pomoct předejít XSS útoku) a ideálně i s SameSite=Strict (odešle
se pouze při odeslání požadavku ze stejné domény pro jakou byla cookie vytvořena –
předpokládá provoz frontendu i backendu na stejné doméně). [113][114]

Data, která bude JWT token obsahovat budou následující:

{
"iat": 1622311395,
"exp": 1622314995,
"email": "jmeno@uzivateluv.email",
"firstName": "JménoUživatele",
"lastName": "PříjmeníUživatele",

}

Parametry iat a exp jsou dvěma z rezerovaných ve specifikaci JWT tokenu ([115]),
kde iat (Issued At) obsahuje datum a čas (timestamp) vydání tokenu a exp (Expi-
ration Time) obsahuje datum a čas (timestamp) expirace tokenu. [115] Další uvedené
parametry jsou již mnou zvolené a jejich obsah je zřejmý z ukázky.

Samotné vytvoření a ověřování platnosti JWT tokenu vyřeším pomocí doporučené
knihovny @nest/jwt a @nestjs/passport. Ověření platnosti přihlašovacích údajů a je-
jich ukládání vyřeším vlastní implementací za pomoci knihovny bcrypt pro hashování
hesla. [116]

4.5.2 Návrh endpointů

Vzhledem k již existující části aplikace na straně klienta (frontendu), který již komuni-
kuje pomocí REST API jsem kvůli kompaktibilitě zvolil REST API.

Pokud není uvedeno jinak, tak se požadavky odesílají jako:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Výrazy v hranatých závorkách (například [id]) značí variabilní část URL adresy.
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4.5.2.1 Modul Auth
POST /auth/sign/in

Slouží pro přihlášení uživatele.
Pokud je přihlášení úspěšné, server nastaví do refreshToken cookie refresh token

a tělo odpovědi obsahuje krátkodobý JWT token:

{
"jwtToken": "header.payload.signature"

}

POST /auth/sign/up
Slouží pro registraci nového uživatele.

Parametr Datový typ Povinnné Význam

email string Ano E-mail uživatele
password string Ano Heslo uživatele

Tabulka 4.1. Parametry požadavku na endpoint /auth/sign/in a auth/sign/up

POST /auth/sign/refresh
Slouží pro vystavení nového autentifikačního JWT tokenu (s krátkou platností) na zá-

kladě refresh tokenu. Refresh token by měl být odeslán v refreshToken cookie.
Pokud je refresh token platný, server vygeneruje nový, který nastaví do refreshToken

cookie. Tělo odpovědi je shodné jako u /auth/sign/in.

POST /auth/sign/out
Slouží pro zrušení platnosti aktuálního refresh tokenu – odhlášení uživatele v aplikaci

na straně klienta (frontendu). Refresh token by měl být odeslán v refreshToken cookie.
V případě úspěchu je odpovědí pouze HTTP stavový kód 200.

GET /auth/me
Slouží pro získání informací o aktuálně přihlášeném uživateli.

POST /auth/me
Slouží pro úpravu informací aktuálně přihlášeného uživatele.

Parametr Datový typ Povinné Význam

firstName string Ano Jméno uživatele
lastName string Ano Příjmení uživatele
email string Ano E-mail uživatele

Tabulka 4.2. Parametry POST požadavku na endpoint /auth/me

PATCH /auth/user/[id]/role
Slouží pro nastavení role uživateli. Je dostupný pouze administrátorům.

Parametr Datový typ Povinné Povolené hodnoty

role string Ano admin, user

Tabulka 4.3. Parametry PATCH požadavku na endpoint /auth/user/[id]/role
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4.5.2.2 Modul Areas (Oblasti)

GET /areas
Slouží pro získání všech oblastí v aplikaci.

POST /areas
Slouží pro vložení nové oblasti a je dostupný pouze administrátorům.

Parametr Datový typ Povinné Význam

name string Ano Název oblasti
areaPath string Ne GeoJSON pole bodů

s rohy polygonu vymezující oblast
mapLink string Ne Odkaz na oblast v mapě

Tabulka 4.4. Parametry POST požadavku na endpoint /areas
GET /areas/[id]

Slouží pro získání jedné oblasti podle jejího identifikátoru.

PUT /areas/[id]
Slouží pro úpravu jedné oblasti a je dostupný pouze administrátorům. Parametry

v těle požadavku jsou stejné jako pro POST /areas (Tabulka 4.4).

DELETE /areas/[id]
Slouží pro smazání jedné oblasti a je dostupný pouze administrátorům.

4.5.2.3 Modul Phases (Fáze)
GET /phases

Slouží pro získání všech fází v aplikaci.

POST /phases
Slouží pro vložení nové fáze a je dostupný pouze administrátorům.

Parametr Datový typ Povinné Význam

name string Ano Název fáze
sortNum integer Ne Pořadí mezi ostatními fázemi
color string Ano Kód barvy v hexadecimální soustavě
mapLink string Ne Odkaz na fázi v mapě

Tabulka 4.5. Parametry POST požadavku na endpoint /phases

GET /phases/[id]
Slouží pro získání jedné fáze podle jejího identifikátoru.

PUT /phases/[id]
Slouží pro úpravu jedné fáze a je dostupný pouze administrátorům. Parametry v těle

požadavku jsou stejné jako pro POST /phases (Tabulka 4.5).

DELETE /phases/[id]
Slouží pro smazání jedné fáze a je dostupný pouze administrátorům.
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4.5.2.4 Modul Layers (Vrstvy)
GET /layers

Slouží pro získání všech fází v aplikaci. Případně je možné vrstvy filtrovat pomocí
query parametrů.

Parametr Datový typ Význam

areaId integer ID oblasti, kam je vrstva zařazená
phaseId integer ID fáze, do které je vrstva zařazená
parentId integer ID nadřazené vrstvy

Tabulka 4.6. Povolené query parametry pro filtrování vrstev
POST /layers

Slouží pro vložení nové vrstvy a je dostupný pouze administrátorům.
Parametr Datový typ Povinné Význam

name string Ano Název fáze
sortNum integer Ne Pořadí mezi ostatními fázemi
isPublic boolean Ano Indikuje jestli je vrstva

veřejná či nikoliv
text string Ne Odkaz na fázi v mapě
layerFiletype string Ano KML / IMG / GeoJSON
layerImgLB geometry Ne Poloha levého spodního

(Point) rohu při použití IMG
layerImgRT geometry Ne Poloha pravého horního

(Point) rohu při použití IMG
canAddPin boolean Ano Kdokoliv přihlášený může

do vrstvy přidat pin
canCommentPin boolean Ano Kdokoliv přihlášený

může komentovat piny
mapLink string Ne Kdokoliv přihlášený

může komentovat piny

Tabulka 4.7. Parametry POST požadavku na endpoint /layers
POST /layer/[id]/file

Slouží pro nahrání souboru s vrstvou a je dostupný pouze administrátorům.
Obsah se odesílá jako:

Content-Type: multipart/form-data

PUT /layers/[id]
Slouží pro úpravu vrstvy a je dostupný pouze administrátorům. Parametry v těle

požadavku jsou stejné jako pro POST /layers (Tabulka 4.7).
DELETE /layers/[id]

Slouží pro smazání vrstvy se všemi navázanými entitami a je dostupný pouze admi-
nistrátorům.
GET /layers/[id]/permissions

Slouží pro získání oprávnění k vrstvě (s daným ID) pro aktuálně přihlášeného uživa-
tele.

Administrátoři mohou přidáním query parametru userId získat informace o opráv-
něních uživatele s ID uvedeným v userId.
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Data v těle odpovědi vypadají následovně:

{
"userId": 1,
"layerId": 1,
"canAddPin": true,
"canEditPin": false,
"canPublishPin": false,
"canSeePrivatePins": true,
"canCommentPin": true

}

POST /layers/[id]/permissions
Slouží pro přidání oprávnění uživateli k dané vrstvě. Je dostupný pouze administrá-

torům.

Parametr Datový typ Povinné Význam

userId integer Ano ID uživatele, kterému
se přiděluje oprávnění

canAddPin boolean Ano Uživatel může přidávat
piny do vrstvy

canEditPin boolean Ano Uživatel může upravovat
piny ve vrstvě

canPublishPin boolean Ano Uživatel může publikovat
piny ve vrstvě

canSeePrivatePins boolean Ano Uživateli se zobrazí
nepublikované piny

canCommentPin boolean Ano Uivatel může přidávat
komentáře k pinům

Tabulka 4.8. Parametry POST a PUT požadavku na endpoint /layers/[id]/permissions

PUT /layers/[id]/permissions
Slouží pro úpravu oprávnění uživatele k dané vrstvě. Je dostupný pouze administrá-

torům.
Parametry v těle požadavku jsou stejné jako pro POST /layers/[id]/permissions

(Tabulka 4.8).

GET /layers/[id]/pins
Slouží pro získání všech pinů dané vrstvy. Odpověď obsahuje pouze piny ke kterým

má uživatel přístup.
Data v těle odpovědi vypadají následovně:

[
{

"id": 1,
"authorId": 1,
"layerId": 1,
"isPublished": true,
"dateCreated": "2021-05-01T11:20:21.183Z",
"title": "Titulek pinu",
"perex": "Nějaký krátký popis pinu",
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"text": "Dlouhý text k pinu...",
"thumbnailImg": "/layers/pins/1/img1.jpg",
"areaPath": {

"type": "LineString",
"coordinates": [

[
14.4635009765625,
50.169861746007314

],
...

]
}

}
]

POST /layers/[id]/pins
Slouží pro přidání pinu do vrstvy.

Parametr Datový typ Povinné Význam

location geometry Ano Geografická poloha pinu
(Point)

isPublished boolean Ano Je pin publikován = veřejný?
title string Ne Titulek pinu
perex string Ano Krátký text pinu
text string Ne Text s detailním popisem pinu
areaPath geometry Ne Lomená čára patřící k pinu

(Linestring)

Tabulka 4.9. Parametry POST a PUT požadavku na endpoint /layers/[id]/pins.

POST /layers/[layerId]/pins/[pinId]/thumbnail
Slouží pro nahrání souboru s náhledovým obrázkem. Nahráním nového se smaže

původní. Je dostupný pouze administrátorům.
Obsah se odesílá jako

Content-Type: multipart/form-data

PUT /layers/[id]/pins
Slouží pro úpravu pinu ve vrstvě. Je dostupný pouze oprávněným uživatelům.
Parametry v těle požadavku jsou stejné jako pro POST /layers/[id]/pins (Tabulka

4.9).

POST /layers/[layerId]/pins/[pinId]
Slouží pro smazání pinu ve vrstvě. Je dostupný pouze oprávněným uživatelům.

GET /layers/[layerId]/pins/[pinId]/attachments
Slouží pro získání příloh pinu ve vrstvě. Je dostupný pouze oprávněným uživatelům.

POST /layers/[layerId]/pins/[pinId]/attachments
Slouží pro nahrání přílohy k pinu ve vrstvě. Je dostupný pouze oprávněným uživate-

lům. Obsah se odesílá jako

Content-Type: multipart/form-data
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DELETE /layers/[layerId]/pins/[pinId]/attachments/[attachmentId]
Slouží pro smazání přílohy pinu ve vrstvě. Je dostupný pouze oprávněným uživate-

lům.

GET /layers/[layerId]/pins/[pinId]/comments
Slouží pro získání všech komentářů daného pinu ve vrstvě. Je dostupný pouze opráv-

něným uživatelům.

POST /layers/[layerId]/pins/[pinId]/commments
Slouží pro přidání komentáře k pinu ve vrstvě. Je dostupný pouze oprávněným uži-

vatelům.

Parametr Datový typ Povinné Význam

text string Ano Text komentáře

Tabulka 4.10. Parametry POST a PUT požadavku na endpoint
/layers/[layerId]/pins/[pinId]/commments

PUT /layers/[layerId]/pins/[pinId]/commments/[commentId]
Slouží pro úpravu komentáře pinu ve vrstvě. Je dostupný pouze oprávněným uživa-

telům.
Parametry v těle požadavku jsou stejné jako v tabulce 4.10

POST /layers/[layerId]/pins/import
Slouží pro nahrání CSV souboru s piny k vytvořen nebo aktualizaci. Je dostupný

pouze administrátorům.
Obsah se odesílá jako

Content-Type: multipart/form-data

GET /layers/[layerId]/pins/export
Slouží pro získání CSV souboru s piny dané vrstvy pro možnost hormadné úpravy

v tabulkovém editoru.
GET /pin-types

Slouží pro získání všech existujících typů pro pin ve vrstvě.

4.5.2.4 Modul Comments (Globální připomínky)
GET /comments

Slouží pro získání všech globálních připomínek.
POST /comments

Slouží pro přidání globální připomínky do mapy. Je dostupný pouze přihlášeným
uživatelům.

Parametr Datový typ Povinné Význam

location geometry (Point) Ano Geografická poloha pinu
phaseId integer Ano Aktuálně zvolená fáze

při přidávání připomínky
text string Ano Text připomínky

Tabulka 4.11. Parametry POST a PUT požadavku na endpoint /comments

PUT /comments/[commentId]
Slouží pro úpravu globální připomínky. Je dostupný pouze přihlášeným uživatelům.
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Parametry v těle požadavku jsou stejné jako pro POST /comments (Tabulka 4.11).

GET /comments/[commentId]/attachments
Slouží pro získání všech příloh globální připomínky.

POST /comments/[commentId]/attachments
Slouží pro nahrání přílohy globální připomínky. Je dostupný pouze přihlášeným uži-

vatelům.
Obsah se odesílá jako

Content-Type: multipart/form-data

DELETE /comments/[commentId]/attachments/[attachmentId]
Slouží pro smazání přílohy globální připomínky. Je dostupný pouze autorovi připo-

mínky.

GET /comments/[commentId]/replies
Slouží pro získání všech odpovědí na globální připomínku.

POST /comments/[commentId]/replies
Slouží pro přidání odpovědi ke globální připomínce. Je dostupný pouze přihlášeným

uživatelům.
Parametr Datový typ Povinné Význam

text string Ano Text odpovědi

Tabulka 4.12. Parametry POST požadavku na endpoint /comments/[commentId]/replies

4.6 Návrh řešení exportu a importu

4.6.1 Export map s vrstvami – výkresů

Pro export výkresů mám dvě možnosti:

. Připravit stránku v požadovaném formátu pro tisk a uživatele nechat vytisknout
nebo uložit PDF z dialogového okna prohlížeče. Vygenerovat uživateli PDF soubor

První varianta spoléhá na jistou „zručnost“ uživatele si PDF uložit a že zobrazení
napříč všemi prohlížeči bude konzistentní.

Druhá varianta – vygenerování PDF je tedy pro uživatele výrazně jednodušší. Volím
tedy tuto variantu.

Pro generování PDF je pod open-source licencí dostupných několik knihoven. Na-
příklad PDFkit (pro Node.js)[117], mPDF (pro PHP)[118], TCPDF (pro PHP, ve vý-
voji)[119]. Nicméně se při vyzkoušení projevily jako nevhodné.

Knihovna mPDF se ze všech možných jevila jako nejvhodnější – je schopná načítat
HTML[120], ale již nevyčká na vykonání JavaScriptu (vykreslení mapy) před vytvoře-
ním PDF. Bylo by tedy nutné mít vygenerovaný obrázek (JPG nebo PNG) s kompletním
výkresem, tj. podkladovou mapou s odpovídající kombinací vrstev.

Vhodným řešením se ukázalo být vygenerování stránky ve formátu pro tisk, ná-
sledné načtení této stránky s kompletním výkresem pomocí nástroje Puppeteer, který
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je Node.js knihovnou umožňující ovládání headless1 verze webového prohlížeče Chrome
nebo Chromium.[122]

Obrázek 4.7. Diagram exportu výkresů do PDF

Postup exportu (zobrazený na obrázku 4.7) je následující:

1. Uživatel pomocí uživetelského rozhraní ve svém prohlížeči (frontend) odešle požada-
vek na tisk konkrétního výkresu službě pro generování PDF. Připojí své autentifikační
údaje (autentifikační JWT token).

2. Služba pro generování PDF, kde běží výše zmiňovaný Puppeteer, ověří platnost to-
kenu a na jeho základě získá identitu uživatele. Pokud ověření neprojde, požadavek
uživateli zamítne.

3. Pokud ověření proběhlo úspěšně, požádá (služba pro generování PDF) frontendovou
aplikaci pro vykreslování výkresů o vytvoření požadovaného výkresu v požadovaném
formátu a rozložení.

4. Na základě předaného autentifikačního JWT tokenu se přes API načtou požadované
vrstvy. Samozřejmě jen ty, které jsou danému uživateli přístupné.

5. Po úplném načtení výkresu, služba pro generování PDF vytvoří PDF soubor, který
odešle zpět uživateli.

1 Headless znamená, že je prohlížeč spuštěn bez zobrazení jeho okna a s ním i uživatelského rozhraní.[121]
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Variabilní formát první strany při zachování všech ostatních stránek ve formátu A4
je možné zajistit CSS pravidly: [123]

@page:first {
size: [šířkaFormátuVýkresu]mm [výškaFormátuVýkresu]mm;

}

@page {
size: A4 portrait;

}

Za [šířkaFormátuVýkresu] a [výškaFormátuVýkresu] dosadíme rozměry požado-
vaného formátu výkresu. [124]

4.6.2 Export a import pinů ve vrstvách
Export a import nových a existujících pinů ve vrstvách realizuji exportem a importem
CSV souboru se kterým je možné snadno pracovat v tabulkovém editoru. Pro vytvoření
nových pinů je možné CSV soubor vytvořit i v software AutoCAD.

Tisk je možné realizovat podobným způsobem jako tisk výkresů (viz kapitola 4.6.1).
Pouze s tím rozdílem, že frontendová aplikace připraví pro tisk piny s jejich obrázky
a texty.
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Kapitola 5
Návrh schématu databáze

5.1 Konceptuální schéma

Obrázek 5.1. Konceptuální schéma databáze v Crow's~foot notaci
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5.2 Relační schéma

Obrázek 5.2. Relační schéma databáze pro PostgreSQL s PostGIS rozšířením
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Kapitola 6
Závěr

V teoretické části jsem nejdříve prozkoumal dvě majoritní kategorie databázových sys-
témů a jejich jednotlivé zástupce. Navázal jsem možnými technologiemi pro tvorbu bac-
kendové aplikace. Následně jsem popsal technologie pro tvorbu frontendové aplikace,
která je potřeba pro samotnou iterakci uživatele s backendovou částí (API). Popsal jsem
softwarové nástroje pro infrastrukturu a zakončil možnými přístupy k návrhu způsobu
komunikace backendu a frontendu, kde jsem připojil i ukázky.

Na základě interních dokumentů jsem sepsal požadované funkcionality.

Navázal jsem návrhem architektury softwarového řešení primárně serverové části apli-
kace na základě rešerše v teoretické části práce. Architekturu řešení jsem založil, vzhle-
dem k možnému budoucímu rozšíření počtu specializovaných služeb, na základech kon-
ceptu microservices architektury. Serverová část aplikace se momentálně skládá ze dvou
částí. První částí je primární aplikace poskytující API pro správu a získávání uživatelů,
vrstev, pinů ve vrstvách a připomínek. Další dělení primární aplikace jsem nevyhodnotil
při tomto rozsahu aplikace jako vhodné. Vzhledem ke značnému provázání jednotlivých
entit – například oprávnění uživatelů k vrstvám, by výsledný systém byl zbytečně slo-
žitější.

Druhou částí je specializovaná služba generování PDF souborů s výstupy.
Následně jsem navrhl konkrétní strukturu primární aplikace a popsal významné části

jejího řešení. Navázal jsem návrhem API rozhraní, které jsem založil na REST archi-
tektuře.

Poté jsem navrhl možné řešení služby pro tisk výkresů. Jako vhodné řešení se ukázalo
PDF vygenerovat pomocí headless prohlížeče Puppeteer. Tuto službu je možné použít
i pro tisk pinů vrstev. Jejich export a import jsem navrhl pomocí API primární aplikace
stažením a nahráním CSV souboru.

Následně jsem na základě znalosti všech potřebných funkcionalit a ukládaných dat
navrhnul konceptuální schéma databáze, které jsem následně transformoval do relač-
ního.

Nakonec jsem vytvořil prototyp (část) primární části aplikace (API, backendu).

Podařilo se mi tedy úspěšně prozkoumat možné technologie, kterých je značné množ-
ství a bylo třeba prostudovat velké množství literatury. Na tomto základě se mi podařilo
navrhnout podporu pro požadované funkce a schéma databáze. Následně jsem vytvořil
prototyp backendu aplikace.

V dalším rozvoji aplikace pokračuji i po odevzdání této bakalářské práce. Předchozí
verze (již technicky nevyhovující) umožnila nejen efektivní spolupráci na dálku, mož-
nost sestavení unikátních pohledů na mapová data a částečně i prezentaci. Díky tomu
je možné tvořit kvalitní územně-plánovací dokumentace. Je v plánu, že tato aplikace
naváže na původní verzi.
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Příloha A
Zkratky a termíny

(webová) mapová služba Služba poskytující (většinou podkladové) mapy v podobě dlaždic.
ACID „Atomicity, Consistency, Isolation, Durability“ [4]

API „Application Programming Interface“ [125]
autentifikace Ověření identity uživatele. Narozdíl od autorizace již neřeší, jestli je uživa-

tel oprávněn danou akci provést.
backend Aplikace (nebo část systému), která běží jen na straně serveru.

BSON „Binary JSON“ [126]
build time Fáze sestavení zdrojových kódů do podoby vhodné k nasazení na produkční

prostředí.
CD „Continuous Deployment“ [55]

CDE „Continuous Delivery“ [55]
CI „Continuous Integration“ [53]

CPU „Central Processing Unit“ [127]
CSRF „Cross Site Request Forgery“ [106]

CSS „Cascading Style Sheets“ [123]
CSV „Comma-Separated Values“ [128]

ČÚZK „Český úřad zeměměřický a katastrální“ [129]
DBaaS „Database as a Service“ [84]
DBMS „Database Management System“ [3]
DOM „Document Object Model“ [42]
DTO „Data Transfer Object“ [130]

endpoint „koncový bod“, který je dostupný na specifikované URL adrese a slouží
pro příjímání nebo poskytování dat.

EPSG „European Petroleum Search Group“ [131]
FPM „FastCGI Process Manager“ [132]

frontend Aplikace (nebo část systému), která běží na straně uživatele. Tedy v tomto
případě se jedná o uživatelské rozhraní v internetovém prohlížeči, se kterým
může uživatel snadno interagovat.

GeoJSON „Geospatial JSON“ [133]
GIS „Geographic Information System“ [134]
Git Nástroj pro správu verzí zdrojových kódů.

HTML „HyperText Markup Language“ [33]
HTTP „HyperText Transfer Protocol“ [135]

HTTPS „HyperText Transfer Protocol Secure“ [136]
ID Identifikátor (entity, záznamu apod.)

IoT „Internet of Things“ [137]
JPEG „Joint Photographic Experts Group (formát obrázků)“ [138]

JS JavaScript
JSON „JavaScript Object Notation“ [133]
JWT „JSON Web Token“ [111]

K8s „Kubernetes“ [52]
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Zkratky a termíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KML „Keyhole Markup Language“ [67]
KMZ „Keyhole Markup language, Zipped“ [139]
LESS „Leaner Style Sheets“ [35]
MIT „Massachusetts Institute of Technology“ [140]

NoSQL „Not only SQL“ [9]
PDF „Portable Document Format“ [141]
PHP „Hypertext Preprocessor“ [142]

pin (marker) Značka zobrazená v mapě
PNG „Portable Network Graphics“ [143]

produkční prostředí Prostředí, kde běží aplikace, která je dostupná běžným uživatelům.
RAM „Random Access Memory“ [144]

REST „Representational State Transfer“ [20]
Sass „Syntactically Awesome Style Sheets“ [36]
SQL „Structured Query Language“ [3]

TS „TypeScript“ [32]
URL „Uniform Resource Locator“ [145]

WGS-84 „World Geodetic System 1984“ [66]
WMS „Web Map Service“ [72]
XML „eXtensible Markup Language“ [146]
XSS „Cross-Site Scripting“ [147]

YAML „YAML Ain’t Markup Language“ [148]
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