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Ladislav Rozkošný

Návod na procházení a vyhledávání v aplikaci
Výběr podle parametrů – formulář
Do této nabídky se dostanete při najetí v navigačním menu na položku Výběr podle
parametrů a následně v rozbaleném okně zvolí formulář (Obr. 3).

Obr. 1 Výběr podle parametrů

Následně se objeví formulářové okno, které se skládá ze čtyř částí:
1. Parametr

Obr. 2 Volba parametru



První řádek má charakter nápovědy a říká, že musíte vybrat atribut a stisknout
tlačítko příslušného operátoru.



Zvoleným atributem může být: Název dat, Reprezentace, Měřítkové číslo, Základní
popsi dat, Obsah dat, Příspěvatelé dat, Garanti dat, Historie, EPSG kódy, Typ dat
a Licence.



Operátor je prvek který se do dotazu přidá za atribut.



V případě volby textového atributu používáme operátory Rovno nebo Obsahuje,
podle toho zda následně zadáváme přesnou hodnotu nebo její část.



U každého atributu je k dispozici bublinová nápověda, která říká co zvolit
za operátor a jak dále pokračovat.

2. Hodnota

Obr. 3 Volba hodnoty
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První řádek opět napovídá, že máte zvolit pouze jedno z polí.



Vybrané pole zakliknete, a podle jeho charakteru buď vepíšete hodnotu,
nebo vyberete položku z rozbalovacího okna.



Které pole zvolit radí nápověda za ním, a také bublinová nápověda u zvoleného
atributu.

POZN.: Rozdíl mezi pevným a vyhledávaným textem je ten, že v případě volby
pevného textu je potřeba pole vypsat naprosto totožně jako je v databázi, zatímco
u vyhledávaného textu, je možné, že se objeví další text před nebo za vypsanou
hodnotou.


Nakonec stiskněte tlačítko Vložit.

3. Spojení podmínek

Obr. 4 Spojení podmínek



Tato volba je volitelná, a proto je také klíčové slovo v nápovědě zelené.



Použijte ji v případě, že kromě prozatím navolené podmínky, chcete přidat ještě
další.



Pokud přidáváte další podmínku, je nutné se rozhodnou zda vztah mezi
podmínkami má být A současně nebo Nebo.

4. Okno pro kontrolu dotazu

Obr. 5 Kontrolní a odesílací okno



Oknou slouží pro přehled navolených parametrů.



Ve velkém okně nad tlačítky se zobrazuje vytvářený dotaz.



Mezi velkým oknem a tlačítky v úzkém pruhu se objevuje dotaz v jazyce SQL
pro kontrolu dotazování do databáze.



Pokud se dojde k překliknutí nebo špatného výběru, máte možnost stisknout
tlačítko Vymazat, které vymaže okno a prozatimní vytvořený dotaz.



Pokud je vše v pořádku, stisknětě tlačítko Vyhledat.
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Výběr podle parametrů – průvodce
Do této nabídky se dostanete stejným způsobem jako v předchozím případě, s tím
rozdílem, že v nabídce nezvolíte formulář, ale průvodce.
Při vyhledávání dat pomocí průvodce procházíte postupně třemi kroky:
1. Výběr typu dat

Obr. 6 Výběr typu dat



Zde vyberte typ dat, která chcete vyhledat. V závorce máte napsaný počet dat
pod touto volbou.



Poté stiskněte tlačítko Další.

2. Výběr licence

Obr. 7 Výběr licence



Zde vyberte licenci dat, která chcete vyhledat. V závorce je opět napsaný počet
dat pod touto volbou.



Poté stiskněte tlačítko Další.
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3. Volba měřítka

Obr. 8 Volba měřítka



V tomto posledním kroku vyberte požadovaný rozsah měřítkového čísla.



Nejprve vyberte operátor: menší, menší nebo rovno, rovno, větší nebo rovno
a větší.



Poté napište požadované číslo.



Volba měřítkového čísla může pak vypadat: „Měřítkové číslo je menší než 10000“.



Pokud jste v prvním kroku zvolili typ dat Hypsometrická data, operátor ani
hodnotu nevyplňujte.



Nakonec stiskněte tlačítko Vyhledat.
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Okno pro výpis dat
Toto okno se může zobrazit ze čtyř různých cest. Pokaždé se jedná o stejné okno,
a proto je zde popsáno jako celek pouze jednou.
Čtyři cesty pro zobrazení výpisu dat:
1. V navigačním menu zvolit Výpis vybrané tabulky a následně přejít na tabulku data.
2. Zobrazí se jako výstup výběru dat pomocí formuláře.
3. Zobrazí se jako výstup výběru dat pomocí průvodce.
4. Zobrazí se jako výstup fulltextového vyhledávání, které se nachází v pravé části
pod navigačním panelem.
Celé okno pro výpis dat bychom mohli rozdělit na tři části (Obr. 11).

Obr. 9 Okno pro výpis dat

1. První část


Zobrazuje uživatelský dotaz na data



Zobrazuje dotaz v jazyce SQL na databázi



Zobrazuje počet záznamů

2. Druhá část


Tlačítka pro export do formátů JSON, PDF a CSV



Pro každý formát existuje možnost exportu celé tabulky nebo její zkrácené verze

3. Třetí část


Zobrazuje samotný výpis záznamů.



Výpis jednotlivého záznamu se skládá ze čtyř sloupců: základní údaje, ukázka,
distribuční údaje a textové a doplňující údaje



Veškerý podtržený text je zároveň hypertextový odkaz. V případě názvu se jedná
o úvodní stránku dat. Odkaz na ukázku a podmínky poskytování odkazují tam,
kam napovídá název, a typ webové služby odkazuje na samotnou webovou
službu.
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