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1. Zadání




Navrhnete a výtvorte tematicke vrstvý (napr. vodní toký, vodní plochý, lesý,
silnice, zeleznice apod.) na zaklade dat OpenStreetMap. Pro tento ucel býla na
serveru 'geo102' zalozena databaze pgis_uzpd.
Aplikujte testý datove integritý a odstrante prípadne nekonzistence v datech
Výtvorte tutorial pro výuku PostGÍS - tj. sadu atributových a prostorových dotazu
nad databazí pgis_uzpd.

2. Úvod
Tato dokumentace projektu vznikla v ramci predmetu Uvod do zpracovaní
prostorových dat, který je výucovan ve tretím rocníku bakalarskeho studia na ČVUT
v Praze. Tento predmet se zameruje na rozsírení získaných zkuseností s databazemi
z predmetu Databazove sýstemý a to predevsím o zpracovaní geoprostorových dat
v prostredí PostGÍS.

2.1.

PostGIS

PostGÍS je open source rozsírení objektove relacního databazoveho sýstemý
PostgeSQL, kteremu pridava moznost pracovat s geografickými objektý. První verze býla
výdana v roce 2001 a od roku 2006 PostGÍS implementuje specifikaci Simple Features
konsorcia OGČ (Open Geospatial Čonsortium). Umoznuje praci s geometrickými
týpý points, linestrings, polýgons, multipoints, multilinestrings, multipolýgons and
geometrýcollections. Dale umoznuje provadet prostorove analýzý (delka, výmera,
vzdalenost, prunik, obalove zoný…).1

2.2.

PgRouting

Open source rozsírení geoprostorove databaze PostGÍS/PostgreSQL, ktere umoznuje
provadení síťových analýz. Predevsím výhledavaní nejkratsích cest, resení obchodního
cestujícího a výpocet dojezdove vzdalenosti (izocarý). 2

2.3.

OpenStreetMap

Projekt OpenStreetMap je zalozen v roce 2004 na koncepci Open source a hlavním
cílem projektu je kolektivní tvorba volne dostupných geografických dat a vizualizace
techto dat do podobý topografických map.
„Veskera data vstupující do projektu musí být dostupna jako volne dílo, pod licencí
kompatibilní s Čreative Čommons Attribution-Share Alike nebo bez copýrightu.
Prispevatele se musí zaregistrovat a souhlasit, ze poskýtovana data jsou licencovana pod
Čreative Čommons 2.0 SA. Veskere zmený provedene prispevateli jsou zaznamenavaný,
to umoznuje v prípade nutnosti odstranení sporných dat. Nicmene podobne kroký mají

1
2

http://cs.wikipedia.org/wiki/PostGÍS
http://pgrouting.org/
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neblahý vliv na projekt, navíc výzadují odstranení vsech souvisejících zmen provedených
v souvislosti s kompromitujícími datý.“ 3
Data jsou získavaný od dobrovolníku, ktera výtvarejí nova data nejcasteji pomocí GPS
prijímacu. Data jsou dale zpracovavana a pote nahrana do databaze OpenStreetMap.
V poslední dobe take dochazí k zprístupnení nekterých komercních dat (Landsat 7,
TÍGER, katastralní mapa ČR ČUZK…). Jako podkladove vrstvý jsou casto pouzitý letecke a
satelitní snímký od komercní spolecnosti Yahoo.

Obr. 1. Rozvoj OSM – roky 2007, 2008, 2009

Data jsou ukladaný jako: uzlý (bodý o znamých souradnicích v souradnicovem
sýstemu), cestý (posloupnost uzlu, polýlinie, polýgoný), relace, atributý.

3. Vytváření a úprava vrstev
Čílem naseho projektu je výtvorení tematických vrstev z dat OpenStreetMap (prípadne
z dat z databaze GÍS1) zamerena na zdravotnicka zarízení a nad temito datý provest
prostorove analýzý. Soucastí tohoto projektu je take soubor atributových/prostorových
dotazu a dotazu spojených s nastavbou PgRouting.
Data OSM je mozne importovat do databaze pomocí aplikace osm2pgsql, to ale nebýlo
nutne, neboť data jsou jiz ulozena v databazi pgis_student ve schematu „osm“. Pro ucelý
projektu býlo pro nasi skupinu výtvorena schema „b13“ v databazi pgis_uzpd, ve kterem
jsou ulozený vsechný nove výtvorene vrstvý.
Pro zjednodusený prístup k datum býla nastavena výhledavací cesta:
SET SEARCH_PATH TO b13,osm,gis1,public;

3.1.

Vrstva silnic

Vrstva silnic býla výbrana ze schematu osm se sloupecký osm_id (integer –
identifikator), name (textový retezec, velmi casto hodnota NULL), highway (textový

3

http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
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retezec) a geom (geometrie). Býlý výbraný tý data, ktere mají ve sloupecku highwaý
(pozemní komunikace) uveden týp komunikace: motorway (dalnice), trunk (rýchlostní
silnice), primary (silnice 1. trídý), secondary (silnice 2. trídý), tertiary (silnice 3. trídý). Ve
sloupci highway jsou dale prvký s atributem PříslušnýTypKomunikace_link oznacující
najezdý a sjezdý. 4

CREATE TABLE silnice AS
SELECT osm_id, name AS nazev, highway AS druh, geom
FROM czech_line
WHERE highway IN ('motorway', 'trunk','primary', 'secondary',
'tertiary','motorway_link', 'trunk_link', 'primary_link',
'secondary_link', 'tertiary_link');



Výtvorení primarního klíce do tabulký k sloupci gid a výtvorení prostoroveho
indexu

ALTER TABLE silnice ADD COLUMN gid serial;
ALTER TABLE silnice ADD PRIMARY KEY (gid);
CREATE INDEX silnice_index ON silnice USING gist (geom);

Obr. 2. Vytvořená silniční síť České Republiky

4

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Čs:Map_Features#Pozemn.Č3.AD_komunikace_.28Highwaý.29
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Validace vrstvy

Nejdríve býl pomocí funkce SELECT Populate_Geometry_Columns zkontrolovan
sloupce geom a to jestli ma vhodna prostorova omezení. Funkce bý mela a vratila pouze
jeden radek s hodnotou 0.
SELECT Populate_Geometry_Columns('silnice'::regclass);

V PostGÍSu je velmi dulezite, abý jednotlive vrstvý meli validní geometrii, coz je
potreba predevsím pro provadení dotazu. Pro tento ucel prostredí PostGÍSu
obsahuje funkce ST_IsValid(), ST_MakeValid(). První funkce zajisťuje
výhledaní vsech nevalidních prvku v dane vrstve. Navratovou hodnotou je
v prípade, ze jsou vsechný prvký validní hodnota TRUE, v jinem prípade
výpis nevalidních prvku.
SELECT gid FROM silnice WHERE not st_isvalid(geom);

Funkce ST_MakeValid() je nove od verze 2.0 a slouzí k oprave validitý. V tomto prípade
nebýlo nutne výuzívat neboť vrstva silnice ma vsechný sve prvký validní a tedý
v poradku.

3.2.

Vrstva zdravotnická zařízení

Tato vrstva vznikla opet na zaklade dat poskýtovaných pod licencí OpenStreetMap
v databazi student_uzpd ve schematu osm výbraním prvku, jez mají ve sloupci amenity
ulozený hodnotý baby_hatch, clinic, dentist, doctors, hospital, pharmacy, veterinary. 5
Týto data se vsak nachazí je ve vrstve bodu, tak ve vrstve polýgonu, a proto vzniklý
dve vrstvý, bodova a polýgonova. Býlý výbraný sloupecký osm_id, name (text), amenity
(text) a geom. U bodove vrstvý není nutne kontrolovat geometrii.
CREATE TABLE zdravb AS
SELECT osm_id, name AS nazev, amenity AS druh, geom
FROM czech_point
WHERE amenity IN
('baby_hatch','clinic','dentist','doctors','hospital','pharmacy','veterinary');
CREATE TABLE zdravp AS
SELECT osm_id, name AS nazev, amenity AS druh, geom
FROM czech_polygon
WHERE amenity IN
('baby_hatch','clinic','dentist','doctors','hospital','pharmacy','veterinary');



Odstranění duplicit

Jelikoz se zdravotnicka zarízení nachazí jak v polýgonove tak v bodove vrstve
OpenStreetMap dochazí k duplikaci zdravotnických zarízení. To znamena, ze jedno

5

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Čs:Map_Features#Healthcare
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zdravotnicke zarízení se nachazí v obou vrstvach a proto je nutne týto duplicitý
odstranit. Býlý odstranený tý bodý, ktere lezí v polýgonu a mají stejna nazev i druh.
DELETE FROM zdravb
WHERE zdravb.geom IN
(SELECT zdravb.geom
FROM zdravb JOIN zdravp
ON ST_WITHIN(zdravb.geom,zdravp.geom) AND zdravb.nazev=zdravp.nazev AND
zdravb.druh=zdravp.druh);

Dalsím problemem býlý data, u nichz chýbel nazev, nebo se nazev mírne lisil ve vrstve
polýgonove a bodove (Nemocnice Nachod vs. Oblastní nemocnice Nachod). Týto data
býlý po visualní kontrole take z bodove vrstvý odstranený, ale pouze za podmínký, ze
býlý stejneho druhu, neboť je castým prípadem, ze soucastí nemocnice je napríklad
lekarna.
DELETE FROM zdravb
WHERE zdravb.geom IN
(SELECT zdravb.geom
FROM zdravb
JOIN zdravp
ON ST_WITHIN(zdravb.geom,zdravp.geom) AND zdravb.druh=zdravp.druh);



Sloučení vrstev

Nejdríve býlo nutne prevest polýgonovou vrstvu zdravotnických zarízení na vrstvu
bodovou. To se provede pomocí funkce ST_Centroid, ktera vrací teziste polýgonových
prvku. Nasledne pomocí funkce INSERT_INTO býla takto vznikla vrstva naimportovana
do vrstvý zdravb a nasledne tabulka prejmenovana na zdravotnicka_zarizeni.
CREATE TABLE zdravp_b AS
SELECT osm_id,nazev,druh, ST_CENTROID(geom) as geom
FROM zdravp;
INSERT INTO zdravb (osm_id,nazev,druh,geom)
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SELECT osm_id,nazev,druh,geom
FROM zdravp_b;
CREATE TABLE zdravotnicka_zarizeni AS
SELECT osm_id, nazev, druh, geom
FROM zdravb;
DROP TABLE IF EXISTS zdravb;
DROP TABLE IF EXISTS zdravp;
DROP TABLE IF EXISTS zdravp_b;

Pridaní primarního klíce do sloupce gid

-

ALTER TABLE zdravotnicka_zarizeni ADD COLUMN gid serial;
ALTER TABLE zdravotnicka_zarizeni ADD PRIMARY KEY (gid);
Vytvoření prostorového indexu
CREATE INDEX zdravotnicka_zarizeni_index ON zdravotnicka_zarizeni USING gist
(geom);



Přejmenování atributů

Prejmenovaní atributu býlo provedeno za ucelem snadnejsího výhledavaní pomocí
dotazu.
UPDATE zdravotnicka_zarizeni
UPDATE zdravotnicka_zarizeni
UPDATE zdravotnicka_zarizeni
UPDATE zdravotnicka_zarizeni
UPDATE zdravotnicka_zarizeni
UPDATE zdravotnicka_zarizeni
UPDATE zdravotnicka_zarizeni
druh='veterinary';

3.3.

SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET

druh
druh
druh
druh
druh
druh
druh

=
=
=
=
=
=
=

'babybox' WHERE druh='baby_hatch';
'klinika' WHERE druh='clinic';
'lekarska_ordinace' WHERE druh='doctors';
'zubni_ordinace' WHERE druh='dentist';
'nemocnice' WHERE druh='hospital';
'lekarna' WHERE druh='pharmacy';
'veterinarni_ordinace' WHERE

Vrstva města

Vrstva mesta býlý výtvorena obdobným zpusobem jako vrstva zdravotnicka zarízení.
Býlý tedý výbraný mesta z bodove a polýgonove vrstvý OSM s atributý osm_id, name
(obsahuje nazev), place, population, geom. U bodove vrstvý není nutne kontrolovat
geometrii.
CREATE TABLE mesta AS
SELECT osm_id,name as nazev, place as druh, population as pocet_obyvatel,geom
FROM czech_point
WHERE place IN ('city','town','village','hamlet') AND name LIKE '%';
CREATE TABLE mestap AS
SELECT osm_id,name as nazev, place as druh, population as pocet_obyvatel,geom
FROM czech_polygon
WHERE place IN ('city','town','village','hamlet') AND name LIKE '%';



Odstranění duplicit

U polýgonových a bodových dat existují duplicitý daných mest. Po podrobnem
prozkoumaní býlý z bodove vrstvý odstranený tý mesta, ktera jsou obsazený ve vrstve
polýgonove, bez ohledu na nazev (Spule vs. Spule u Čkýne).
DELETE FROM mesta
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WHERE mesta.geom IN
(SELECT mesta.geom from mesta
JOIN mestap
ON ST_WITHIN(mesta.geom,mestap.geom) );



Sloučení vrstev

CREATE TABLE mestap_b AS
SELECT osm_id,nazev,druh, pocet_obyvatel,ST_CENTROID(geom) as geom
FROM mestap;
INSERT INTO mesta (osm_id,nazev,druh,pocet_obyvatel,geom)
SELECT osm_id,nazev,druh,pocet_obyvatel,geom
FROM mestap_b;
DROP TABLE IF EXISTS mestap;
DROP TABLE IF EXISTS mestap_b;

Přidání primárního klíče a indexu
ALTER TABLE mesta ADD COLUMN gid serial;
ALTER TABLE mesta ADD PRIMARY KEY (gid);
CREATE INDEX mesta_index ON mesta USING gist(geom);

3.4.

Vrstvy benzinek (vrstvý benzinký a benzinký elektricke)
Skupina benzinký je slozena z klasických benzinových stanic a ze stanic pro nabíjení
elektromobilu. Obe týto vrstvý vzniklý z dat OSM. Klasicke benzinký jsou uvedený
v bodových, tak i v polýgonových datech OSM. Týto data je mozne výhledat v obcanske
výbavenosti pod hodnotou amenity (fuel, charging_statiton). Benzinký elektricke jsou
pouze v datech bodových. Pro data klasických benzinek je nutne tedý odstranit duplicitní
data, kde je benzinka zaznamenana jak v bodove tak polýgonove vrstve. Nasledne týto
data sloucit do jedne bodove vrstvý, coz spocíva predevsím ve výpoctu teziste polýgonu.
Postup je stejný jako u vrstev zdravotnicka_zarizeni a mesta.
CREATE TABLE benzinky as
SELECT osm_id,name as nazev, amenity as druh, geom
FROM czech_point
WHERE amenity = 'fuel';
CREATE TABLE benzinkyp as
SELECT osm_id,name as nazev, amenity as druh, geom
FROM czech_polygon
WHERE amenity = 'fuel';
CREATE TABLE benzinky_elektricke as
SELECT osm_id,name as nazev, amenity as druh, geom
FROM czech_point
WHERE amenity = 'charging_station';



Odstranění duplicit

DELETE FROM benzinky
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WHERE benzinky.geom IN
(SELECT benzinky.geom from benzinky
JOIN benzinkyp
ON ST_WITHIN(benzinky.geom,benzinkyp.geom) );



Sloučení vrstev

Pro výpocet bodu v polýgonove plose lze pouzít funkci PointOnSurface
INSERT INTO benzinky
SELECT osm_id,nazev,druh,ST_PointOnSurface(geom) AS geom
FROM benzinkyp;
DROP TABLE IF EXISTS benzinkyp;

ALTER
ALTER
ALTER
ALTER

-

Nastavení primarního klíce pro obe vrstvý
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE

benzinky ADD COLUMN gid serial;
benzinky_elektricke ADD COLUMN gid serial;
benzinky ADD PRIMARY KEY (gid);
benzinky_elektricke ADD PRIMARY KEY (gid);

Nastavení primarního klíce pro obe vrstvý

CREATE INDEX benzinky_index ON benzinky USING gist(geom);
CREATE INDEX benzinky_elektricke_index ON benzinky_elektricke USING gist(geom);

3.5.

Vrstva kraje České Republiky

Data pro výtvorení teto vrstvý býlý prevzatý ze schematu gis1 a z vrstvý obce. Tý býlý
na zaklade kodu obce sloucený pomoci funkce ST_Union. Jelikoz data ve schemata jsou
v souradnicovem sýstemu S-TJSK (kod srid 2065) býlo nutne je pomocí funkce
ST_Transform natransformovat do souradnicoveho sýstemu OpenStreetMap, ktere
pouzívají souradnicový sýstem Google Mercator (kod srid 900913).
CREATE TABLE kraje as
SELECT nk as nazev_kraje, ST_UNION(geom) AS geom from obce GROUP BY nazev_kraje;
UPDATE kraje SET geom = ST_Transform(geom,900913);
ALTER TABLE ADD COLUMN gid serial;
ALTER TABLE kraje ADD PRIMARY KEY (gid);
CREATE INDEX kraje_index ON kraje USING gist (geom);
SELECT gid FROM kraje WHERE not st_isvalid(geom);
(0 rows)

3.6.

Úprava dat pro PgRouting

Pro potrebý prace se síťovými analýzami je nutne vrstvu silnice upravit tak, abý mohla
být vstupem do algoritmu PgRoutingu. Za tímto ucelem býlý do liniove vrstvý silnic
pridaný sloupce, ktere obsahují id pocatecního (source), id koncoveho uzlu (target) a
delku (length) kazde dílcí linie. Na rozdíl od sloupce source a target, ktere mají datový
týp ÍNTEGER, musí mít sloupec length datový týp FLOAT. Tabulka a prirazení uzlových
bodu býlo výtvoreno pomocí funkce assign_vertex_id.
11

ALTER TABLE silnice ADD COLUMN source INTEGER;
ALTER TABLE silnice ADD COLUMN target INTEGER;
ALTER TABLE silnice ADD COLUMN length FLOAT;
CREATE INDEX source_index ON silnice(source);
CREATE INDEX target_index ON silnice(target);



Výtvorení topologie

SELECT assign_vertex_id('b13','silnice',1,'geom','gid');



Výpocet delký jednotlivých useku

UPDATE silnice SET length

= ST_Length(geom);

3.6.1. Vyhledávání nejkratší cesty
V nasem projektu se budeme zamerovat na algoritmý PgRoutingu, ktere výhledavají
nejkratsí vzdalenost mezi dvema uzlý. Nejjednodussím nastrojem pro výhledaní
nejkratsí cestý je Dijkstrovův algoritmus, který býl take prvním implementovaným
algoritmem pro PgRouting vubec. Algoritmus je pojmenovaný po nizozemskem
informatikový. Vstupý algoritmu:
CREATE OR REPLACE FUNCTION shortest_path(
sql text,
source_id integer,
target_id integer,
directed boolean,
has_reverse_cost boolean)
RETURNS SETOF path_result

SQL text – sql dotaz vracející nasledující hodnotý z tabulký (v nasem prípade vrstva
silnice)
SELECT id, source, target, cost FROM edge_table

Dalsím metodou výpoctu je algoritmus A-STAR, který je výhodný pro výpoctý
vetsích data setu. Na rozdíl od predesleho je zalozen heuristicke metode (nahodne
hledaní). Vstup do algoritmu je obdobný. Lisí se v nazvu (shortest_path_astar) a ve
vstupu sql textu, ze ktereho mimo jine výstupují i souradnice uzlových bodu. Z tohoto
duvodu je nutne upravit vrstvu silnice a pridat sloupce se souradnicemi uzlových bodu.
SELECT id, source, target, cost, x1, y1, x2, y2 FROM edge_table


ALTER
ALTER
ALTER
ALTER

Pridaní sloupcu pro souradnice uzlových bodu
TABLE
TABLE
TABLE
TABLE

silnice
silnice
silnice
silnice

ADD
ADD
ADD
ADD

COLUMN
COLUMN
COLUMN
COLUMN

x1
y1
x2
y2

DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE
DOUBLE

PRECISION;
PRECISION;
PRECISION;
PRECISION;
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UPDATE
UPDATE
UPDATE
UPDATE

Výpocet souradnic uzlových bodu
silnice
silnice
silnice
silnice

SET
SET
SET
SET

x1=ST_x(ST_Startpoint(geom));
y1=ST_y(ST_Startpoint(geom));
x2=ST_x(ST_Endpoint(geom));
y2=ST_y(ST_Endpoint(geom));

Poslední v tomto dokumentu popisovaným bude algoritmus Shooting Star. Jeho
rozdílnost od predeslých dvou je ve zpusobu výpoctu nejkratsí cestý, ke kteremu pouzíva
hraný a ne uzlý. Opet se lisí ve vstupu v hodnote sql text, jejíz výstupem je jeste hodnota
rule, to_cost. Týto sloupce býlo tedý nutne do vrstvý silnice pridat.
SELECT id, source, target, cost, x1, y1, x2, y2, rule, to_cost FROM edges



Pridaní sloupcu rule, to_cost

ALTER TABLE silnice ADD COLUMN rule TEXT;
ALTER TABLE silnice ADD COLUMN to_cost DOUBLE PRECISION;

3.6.2. Vyhledání uzlů
Nasim cílem je výtvorení predevsím nejkratsí vzdalenosti mezi jednotlivými mestý a
zdravotnickými zarízeními, ktere jsou charakterizovaný jednotlivými bodý. Metodý
hledaní nejkratsí cestý popsane víse, vsak hledají nejkratsí cestu mezi uzlovými bodý
vrstvý silnice. Nejlepsím resením bý býlo najití nejblizsího bodu na silnici a z tohoto
bodu výtvorit dalsí uzlový bod a znovu výpocíst celou topologii znovu. Pro nase potrebý
jsme vsak zvolilý postup, kdý hledame nejblizsí existující uzlový bod z predesle topologii
a to pomocí funkce find_node_by-nearest_link_within_distance. Vstupem do teto funkce
jsou mimo jine take hodnotý výpoctene z funkce find_nearest_link_within_distance.
Po problemech s výpoctý temito funkcemi býlo zjisteno, ze pro nas prípad je nutne
týto funkce upravit. Ve zdrojovem kodu býlý k funkcím pridaný príponý ST_ (napr.
ST_GeometryFromText) a hodnota the_geom nahrazena hodnotou geom.
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4. Atributové dotazy
4.1. Kolik zdravotnických zařízení máme v databázi
select count(*) from zdravotnicka_zarizeni;

 87.8307

4.2 Vypište všechny benzínky, jejichž název začíná na "A" a obsahuje písmeno p
select nazev from benzinky where nazev like 'A%p%';

 "Agip","Autosprint Veletiny","Autogas Opava"
4.3 Kolik km silnic máme v databázi
select SUM(length)/1000 AS delka FROM silnice;

 96270.3
4.4. Který kraj má největší rozlohu
select * from kraje order by area limit 1;

 HK

4.5 Počet obyvatel v krajích
select nk , SUM (obyvatel)
from obce group by nk;


"JC";625097
"PA";506534
"JM";1121792
"ST";1128674
"US";819712
"KA";304220
"LB";427321
"OL";636750
"VY";517630
……
4.6 Kolik procent silnic v databázi nemá jméno
select ((select count(osm_id) from silnice where nazev is null )*10.0 / (select
count(osm_id) from silnice)*10.0)
as pomer from silnice limit 1;

 73.559
4.7 Kolik procent silnic vzhledem ke své délce je bezejmenných
select (select sum(length) from silnice where nazev is null)/
(select sum(length) from silnice )*100;

 87.8307007772788
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5. Prostorové dotazy
5.1 Který kraj má nejvíce benzinek vzhledem ke své ploše
SELECT * from (select nazev_kraje, count(*)/area as pomer
from benzinky join kraje on ST_Intersects(benzinky.geom, kraje.geom) group by
area, nazev_kraje)
as maxpomer group by pomer, nazev_kraje order by pomer desc limit 1;

 HP
5.2 Která města mají do 10km od centra alespoň 1 elektrickou benzinku
select mesta.nazev from mesta
join benzinky_elektricke
on ST_DWithin(benzinky_elektricke.geom, mesta.geom, 10000);

"Vestec"
"Zdiměřice"
"Rozkoš"
"Hole"
"Průhonice"
"Bobrovníky"
"Ludgeřovice"
"Vrbice"
"Ostrava"
……
5.3 Kolik benzinek má v okruhu 50m další benzinku
select count(b2.osm_id) from benzinky as b1
join benzinky as b2 on (ST_Dwithin(b1.geom,b2.geom,50))
and ST_Distance(b1.geom,b2.geom)>0;

 110
5.4 Jaká je prima vzdálenost z Aše do Brna
select St_Distance(as1.geom, brno.geom)/1000 as Vzdalenost
from obce as as1, obce as brno
where as1.nazev='Aš' and brno.nazev='Brno';

 317
5.5 Nemocnice nejblíže centroidu cr
select * from kraje as k
join zdravotnicka_zarizeni as zz
on st_intersects(st_buffer((select st_centroid(st_union(geom)) from kraje),30000)
,zz.geom)
where druh = 'nemocnice'
order by st_distance((select st_centroid(st_union(geom)) from kraje),zz.geom) desc
limit 1;

 JC kraj, poliklinika
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5.6 Kolik nemocnic má vzdálenou lékárnu do 300 metru
select nem.osm_id from (select * from zdravotnicka_zarizeni where druh =
'lekarna') as lek
join (select * from zdravotnicka_zarizeni where druh = 'nemocnice') as nem
on st_DWithin(nem.geom,lek.geom, 300)group by nem.osm_id;

 157
5.7 Který kraj má nejvíce km silnic
select k.nazev_kraje,(sum(length)/1000) as delka_silnic from silnice as s join
kraje2 k
on st_intersects(k.geom, s.geom) group by k.nazev_kraje order by sum(length) desc
limit 1;

 ST - 16981km

6. Síťové analýzy
6.1 cesta z prahy do Liberce
SELECT sum(cost)/1000 FROM shortest_path(
'SELECT gid AS id,source,target,length AS cost FROM b13.silnice',
(SELECT id FROM find_node_by_nearest_link_within_distance(
(SELECT ST_AsText(geom) FROM mesta WHERE nazev = 'Praha'),1000,'silnice')),
(SELECT id FROM find_node_by_nearest_link_within_distance(
(SELECT ST_AsText(geom) FROM mesta WHERE nazev =
'Liberec'),1000,'silnice')),false,false);

 výsledek 168,9
6.2 kolik zdravotních zařízeni je v okruhu 500m od cesty z prahy do Dolních Jirčan
SELECT DISTINCT zz.gid, zz.nazev, zz.druh
FROM (SELECT ST_buffer(geom,500) AS buffer,silnice.gid
FROM shortest_path('SELECT gid AS id,source,target,length AS cost
FROM b13.silnice',
(select id from find_node_by_nearest_link_within_distance((SELECT ST_AsText(geom)
FROM mesta WHERE nazev = 'Praha'),5000,'silnice')),
(select id from find_node_by_nearest_link_within_distance((SELECT ST_AsText(geom)
FROM mesta WHERE nazev = 'Dolní Jirčany'),5000,'silnice'))
,false,false) AS path
JOIN silnice ON path.edge_id=silnice.gid) AS A
JOIN zdravotnicka_zarizeni as zz ON ST_intersects(A.buffer,zz.geom) ;

 výsledek 37 řádků (zdravotních zařízeni)
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6.3 Které obce míjíme, jedeme-li z Prahy do Dolních Jirčan
SELECT DISTINCT mesta.nazev
FROM (SELECT ST_buffer(geom,100) AS buffer,silnice.gid
FROM shortest_path('SELECT gid AS id,source,target,length AS cost,x1,y1,x2,y2
FROM silnice',
(select id from find_node_by_nearest_link_within_distance((SELECT ST_AsText(geom)
FROM mesta WHERE nazev = 'Praha'),5000,'silnice')),
(select id from find_node_by_nearest_link_within_distance((SELECT ST_AsText(geom)
FROM mesta WHERE nazev = 'Dolní Jirčany'),5000,'silnice'))
, false, false) AS path
JOIN silnice ON path.edge_id=silnice.gid) AS A
JOIN mesta ON ST_intersects(A.buffer,mesta.geom);

 výsledek 6 - Psary, Hlubocina, Radejovice....
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7. Závěr

Čílem teto dokumentace je popsat praci s prostorovými datý v prostredí PostGÍS, ktera
probíhala v ramci predmetu Uvod do zpracovaní prostorových dat. Výsledkem nasí prace
je výtvorení sesti validních tematických vrstev z databaze OSM a GÍS1, a sada
atributových, prostorových a síťových dotazu. Tato dokumentace muze pomoct výsvetlit
a predevsím výzkouset nektere funkce nadstavbý PostGÍSu, kterou je Pgadmin. Veskere
zde provadene dotazý jsou ulozený v souboru davka a je tedý mozne si vsechný príkaz
výzkouset.
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