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Motivácia 

 SKPOS® – najvyužívanejšia služba v rámci geodetických 

základov 

 Nepretržitá prevádzka = archivovanie množstva údajov: 

 stav ionosféry 

 stav troposféry 

 sieťové riešenie 

 používatelia služby 

 RTK merania 

 referenčné stanice 

 ... 



Motivácia 

Ako premeniť množstvo údajov na informácie a 

poznatky? 

 

 

 

 

 

 

Údaje je potrebné vhodne spracovať, zanalyzovať, 

porovnať a vizualizovať 

Spustenie vývoja aplikácii na správu a analýzu GNSS 

údajov na GKÚ Bratislava 

Údaj 

Informácia 

Poznatok 

Výpočet 

Kategorizácia 

Korekcia 

Porovnanie 

Konverzia 

Vizualizácia 



Informácie o vyvíjaných aplikáciách 

Aplikácie umožňujú automatizovane spravovať a 

analyzovať rôzne údaje, ktoré sú výstupom z 

riadiaceho softvéru SKPOS®
 

Sú vyvíjané pre webové prostredie v jazykoch 

 HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, AutoHotkey 

Sú dostupné prostredníctvom intranetu 

administrátorom služby a niektoré aj pre širokú 

verejnosť prostredníctvom internetového 

prehliadača 

 

 
 

JS 



Zoznam aplikácií 

ASMARUP 
Apríl 2012 

Monitoring kvality 

sieťového 

riešenia 
Október 2013 

Monitoring 

používateľov 
Jún 2014 

Oneskorenie 

ref. staníc 
Október 2014 

SKPOS 

Mailer 
Január 2015 

Časové rady 
November 2012 

Mobilná verzia 

Monitoring kvality 

sieťového 

riešenia 
Máj 2014 

Monitoring kvality 

EUPOS služieb 
Júl 2014 

NMEA 

Analyzer 
December 2014 

SKPOS 

Register 
Apríl 2015 

aplikácia dostupná pre verejnosť 



ASMARUP – Application for SKPOS® 

Monitoring And RTK Users Performance 

 ASMARUP umožňuje sledovať a analyzovať inicializačné 

časy používateľov určené z NMEA správ v závislosti od: 

 dátumu a času 

 používateľa/-ov 

 dĺžky inicializačného času 

 počtu družíc 

 použitého mountpointu 

 lokality 

2015 – nové používateľské rozhranie 



ASMARUP – mapa prístupov 



ASMARUP – tabuľka s informáciami o 

prístupoch  



ASMARUP – graf početnosti inic. časov 

 Grafické znázornenie 

početnosti inicializačných 

časov 

 Animácia vývoja 

inicializačných časov 



ASMARUP – používateľské 

rozhranie 

 



Aplikácia na vykreslenie časových 

radov 

 Automatizované vykresľovanie časových radov 

súradníc permanentných staníc SKPOS® 

 Vstupné údaje 

 Časový rad RAW: SINEX file ako výstup zo softvéru 

Bernese 

 Časový rad CLEAN: „očistené“ topocentrické 

súradnice z výpočtu softvérom MathCAD 



Aplikácia na vykreslenie časových 

radov 

 Časový rad permanentnej stanice GANP 



Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS® 

Nezávislý monitoring kvality sieťového riešenia 

Virtuálny princíp (bez zriadenia monitorovacích staníc) 

Plne automatizované riešenie 

Monitoring celého územia Slovenska 

Náhodné generovanie monitorovacích bodov 

Spracovanie základnice open source softvérom RTKNAVI 

Výsledky dostupné on-line prostredníctvom webových aplikácií 



Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS
® 

Desktop verzia 

http://monitoringSKPOS.gku.sk 



Monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS
® 

Mobilná verzia 

http://monitoringSKPOS.gku.sk/m 



Monitoring kvality polohových služieb 

krajín iniciatívy 

 EUPOS je medzinárodná nezisková iniciatíva verejných 

inštitúcií krajín strednej a východnej Európy 

poskytujúcich služby GNSS na svojich územiach 

 Polohové služby členských krajín sú prevádzkované na 

rovnakých štandardoch a normách 

 V rámci EUPOS pracovnej skupiny na monitorovanie 

kvality služieb je vyvíjaný systém monitoringu 

sieťového riešenia pre všetky krajiny iniciatívy EUPOS 

 Monitoring vychádza z rovnakého princípu ako 

monitoring kvality sieťového riešenia SKPOS® 

 Monitorované služby: 
Slovensko 

Poľsko 

Maďarsko 

Rumunsko 

Nemecko EUPOS krajina 

EUPOS krajina začlenená do monitoringu 



Monitoring kvality polohových služieb 

krajín iniciatívy                    - používateľské 

rozhranie 



Monitoring počtu on-line prihlásených 

používateľov SKPOS® 

 Sledovanie a archivácia 
počtu simultánne pripojených 
používateľov do SKPOS® 

 Aplikácia uchováva a 
zobrazuje: 
 aktuálny počet on-line 

prihlásených používateľov 

 maximálny počet prihlásených 
používateľov 

 históriu a prihlasovacie mená 
aktívnych používateľov 

 graf pripojených používateľov 

 mapu s polohami prihlásených 
používateľov 

 



Monitoring počtu on-line prihlásených 

používateľov SKPOS® 

 Využívanie služby počas pracovného dňa a víkendu 



Monitoring odozvy referenčných 

staníc 

 Monitoring odozvy (oneskorenia) príchodu údajov z 

referenčných staníc do riadiaceho centra 

 Aplikácia umožňuje: 

 Sledovať aktuálne oneskorenia príchodu dát zo všetkých pripojených 

referenčných staníc 

 Archiváciu všetkých oneskorení 

 Generovanie grafu oneskorenia s možnosťou výberu oneskorení z 

jednej alebo viacerých staníc 



Monitoring odozvy referenčných 

staníc 

 Generovanie grafu oneskorenia s možnosťou výberu oneskorení z jednej 

alebo viacerých staníc 



NMEA Analyzer 

 Slúži na dohľadanie informácií o jednotlivých 

meraniach využívajúcich SKPOS® 

 Umožňuje NMEA správu otvoriť, filtrovať, zobraziť 

merania do mapy a exportovať  filtrované dáta do 

jednoduchého textového tvaru 

 Nie je nutné ukladanie dát do databázy, údaje sa 

uchovávajú len vo forme NMEA správy 

 Merania zobrazuje do niekoľkých druhov 

podkladových máp: polohopisná, terénna, 

satelitná mapa, ZBGIS®, mapa s referenčnými 

geodetickými bodmi, katastrálna mapa 

 Údaje sa zobrazujú vo farebnej škále podľa kvality 

fixného riešenia 

 

 



NMEA Analyzer – používateľské rozhranie 

 



NMEA Analyzer – ukážka využitia SKPOS® 

na presné poľnohospodárstvo 



NMEA Analyzer – zobrazenie merania na 

podklade katastrálnej mapy 



SKPOS® Mailer 

 Jednoduchá aplikácia 

na posielanie 

hromadných emailov 

používateľom služby 

 WYSIWYG textový 

editor 

 Vytváranie šablón 



SKPOS® Mailer – používateľské rozhranie 



SKPOS® Register 

 Komplexná správa používateľov SKPOS®  

 Opravuje nedostatky súčasnej registrácie 

 Požívatelia sa budú registrovať a predlžovať službu 

výlučne on-line pomocou webového formulára 

 Výrazne skrátenie procesu objednávky 

 



SKPOS® Register – správa objednávok 



SKPOS® Register – generovanie štatistík 



SKPOS® Register – správa organizácií 



Záver 

 SKPOS® produkuje množstvo údajov o používateľoch, kvalite 
sieťového riešenia, stave ionosféry a pod. 

 Tieto údaje nám, správcovi služby, poskytujú po ich vhodnom 
spracovaní množstvo užitočných informácií a poznatkov 

 Práca s takýmto množstvom údajov logicky viedla k vývoju 
automatizovaných nástrojov a aplikácií na prácu s nimi 

 Väčšina aplikácií je dostupná pre potreby správcu služby, ale 
niektoré sú dostupné aj pre koncového používateľa, ktorý si 
môže napr. overiť počas a po meraní presnosť poskytovanej 
služby 

 Vývojom aplikácií sa nám podarilo lepšie službu spoznať a 
rýchlejšie tak riešiť požiadavky používateľov 

 Vo vývoji aplikácií budeme naďalej pokračovať a tým službu 
SKPOS® ešte viac skvalitňovať a približovať potrebám 
používateľov 



Ďakujem za pozornosť 

Ing. Karol Smolík 

Geodetický a kartografický ústav Bratislava 

karol.smolik@skgeodesy.sk 


