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Jiří Roubínek 

 

jiri.roubinek@cenia.cz 

a používejme 



a používejme 
Včera 
zde několikráte 

zazněl termín 

HARMONIZACE. 
 

Mj. i v prezentaci projektu  

eENVplus, kde jsem upozorňoval 

na nástroj HALE.  



Pár otázek na úvod  
 

- Kdo z vás již s HALE pracoval? 

 

-   Kolik z Vás již o HALE dříve někde slyšelo? 

 

 

a používejme 



Co je to HALE 
 

- HUMBOLDT Alignment Editor – HALE 

je aplikace pro tvorbu mapování mezi 
různými datovými modely/schématy 

- Vytvořený v projektu HUMBOLDT 
ESDI 

- a dále rozvíjený v dalších projektech 
a Data harmonisation panel 

- Open source GNU LGPL licence 

a používejme 



K čemu je HALE 
 

- Vytvoření  mapování  (alignment) 

- Transformace dat 

- Validace 
Nové funkce verze 2.9.0 (23.9.2014) 

- Zabudovaná schémata pro INSPIRE annex II a III 

- Rozšířené možnosti příkazového řádku 

- Podpora INSPIRE code list, atd. 
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K čemu je HALE 
 

 

a používejme 



Instalace 
 

je jednoduchá: 

1. stáhnout z webu http://community.esdi-
humboldt.eu/projects/hale/files 
(32/64b,Win,Mac,Linux) 

2. Rozbalit 

3. Spustit 

a používejme 
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Prostředí HALE 
Poskytuje bohatý textový a grafický interface pro práci s 
komplikovanými datasety. 

Vizuální zpětná vazba umožňuje kontrolu nad procesem 
mapování a transformace. 

a používejme 



Prostředí HALE 
Se skládá z několika oken zobrazujících zdrojové a cílové schéma, 
vazby, data a jejich vlastnosti. 
- Schema Explorer 
- Alignment view 
- Properties view 
- Functions view 
- Type hierarchy view 
- Report list 
- Source data view 
- Transformed data view 
- Error log 
- Map view 

Jejich zobrazení si můžeme nastavit jak potřebujeme. 
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Schema explorer 
Zobrazení struktury zdrojového a cílového schématu. 

a používejme 



Prvky schématu 
Typy 
-    Definovaný ve schématu 
-    Abstraktní typ (který možná nemá žádnou instanci) 
-    Faeture type (prostorová data importovaná ze shp nebo GML) 
-    Abstract feature type 
Skupiny  
-    Skupina vlastností 
-    Výběrová skupina – výběr jedné z předdefinovaných vlastností 
Vlastnosti  
-    Řetězec 
-    Číslo 
-    Geometrie 
-    Jiné (složené) vlastnosti 
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Význam barev 
ve schema exploreru 

a používejme 



Schema explorer 
Kardinalita a 

počet instancí 
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Pracovní postup 
 

1. Import zdrojového schématu, které chceme namapovat. 
2. Import cílového schématu. 
3. (Případně) import zdrojových dat 
4. Určení relevantních typů v cílovém schématu 
5. Analýza vazeb mezi zdrojovými a cílovými typy  

1. Jakou informaci obsahuje zdroj? 
2. Jaká informace je požadována ve výsledku/cíli? 
3. Jak přetvořit zdrojovou informaci na cílovou? 

6. Přidat vazby do mapování 
7. Transformovat zdrojová data (pokud jsou) a uložit výsledek 

a používejme 
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Užitečné odkazy 
HUMBOLTD projekt: 
http://www.esdi-humboldt.eu/home.html 
HALE homepage:  
http://www.dhpanel.eu/humboldt-framework/hale.html 
Dokumentace , online uživatelský manuál: 
http://hale.igd.fraunhofer.de/2.9.0/help/index.jsp 
Šablony k použití: 
http://hale.igd.fraunhofer.de/templates/;jsessionid=1t8j2lr9lylo21o33
9q02ermct?0 
Tutorial: 
http://www.dhpanel.eu/humboldt-framework/hale-tutorial.html 
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