
Principy propojení 
FME Serveru a 
FME Desktopu

Rudolf Šťastný, CSmap, s.r.o. 



OBSAH

1

2

3

4

Nutné předpoklady

Příprava na straně FME Serveru

Příprava na straně FME Desktopu

Pár tipů na závěr



Na FME Serveru

se spouští převody 

navržené 
v FME Desktopu



Nutné předpoklady



Nutné předpoklady

• Nainstalovaný FME Desktop – klasický desktopový 

nástroj

• Nainstalovaný FME Server – expresní instalace 

nezabere více než 20 minut

• Nutná viditelnost na Server – komunikační port 

obvykle 80 nebo 8080

• Přístup na Server přes:

• IP adresu – např. http://192.168.1.75/fmeserver/

• Název počítače - např. http://w2016-fmes/fmeserver/

• Hostname – např. http://fme.firma.cz/fmeserver/

http://192.168.1.73/fmeserver/
http://w2016-fmes/fmeserver/
http://fme.firma.cz/fmeserver/


Příprava
na straně FME Serveru



FME Server - příprava

• Po instalaci vzorová úložiště (repository), role, 

uživatelé



FME Server - příprava

• Při tvorbě nového projektu je dobré vytvořit:

• Repository – úložiště pro workspacy, případně 

vstupní data pro převody

• Role – každá role má definovaná oprávnění pro:

• workspacy – publikování, spouštění

• repository – čtení, zápis, download atd.

• správa uživatelských účtů, licencování, databázová 

připojení, ...

• Uživatelské účty – přiřazují se jim role, čímž získávají 

oprávnění



Příprava
na straně FME Desktopu



FME Desktop - příprava

• Připojení k FME Serveru



FME Desktop - příprava

• Nahrání zdrojových dat během publikování převodu

• Soubory do repository

• Připojení k databázi



FME Desktop - příprava

• Registrace workspacu ke konkrétním službám



FME Desktop - příprava

• Publikované parametry

• Umožňují uživateli před spuštěním převodu zasáhnout 

do jeho nastavení

• Parametry a jejich hodnoty jsou uvedeny v Direct URL 

každého převodu

• Pomocí Direct URL lze převod zavolat z aplikace



http://fme.firma.cz/fmedatadownload/Samples/me_da.fmw
?o=2&t=4&var_coordsys=SPHERICAL_MERCATOR&r=dl&f=8
00&var_format=OGCKMZ&var_bounds=0%2C0%2C0%2C0&o
pt_showresult=false&opt_servicemode=sync

Direct URL

http://fme.firma.cz/fmedatadownload/Samples/me_da.fmw
?o=2&t=4&var_coordsys=SPHERICAL_MERCATOR&r=dl&f=8
00&var_format=OGCKMZ&var_bounds=0%2C0%2C0%2C0&o
pt_showresult=false&opt_servicemode=sync



Mnoho druhů publikovaných parametrů

Choice with alias Choice with alias (multiple)

Color picker

Date + Date/Time A další ...

• Filename

• Folder

• Script (Python, Tcl)

• Password

• URL

• Web connection



2 tipy na závěr



1. Přidání výstupního formátu

• Přidám nový výstupní formát (Writer)

• Publikuji na Server

• Spustím převod do nového formátu

• Vše proběhne v pořádku

• Proč mi FME Server nenabídne výsledek v 

novém formátu ke stažení?



• Nový formát je nutné 

zatrhnout během registrace 

ke službě



URL na stažení dat



2. Výstup v zipu

• Jak ovlivním obsah stahovaného zipu?

Data v zipu v podsložkách Data přímo v zipu
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