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SMALLWORLD 
Geografický informační systém 

Popis produktu 
 
Úvod 
Produkt Smallworld GIS se vyvíjí od roku 1989. Dnes je koncepčně nejmoderněj�ím 
produktem GIS technologie, který se u� osvědčil při nasazení u velkého počtu u�ivatelů. 
Smallworld GIS byl vyvinut tak, aby odpovídal náročným po�adavkům v�ech u�ivatelů, 
zejména těch, kteří spravují rozsáhlé in�enýrské (zejména telekomunikační) sítě. 

 
Charakteristika Smallworld GIS 
Princip Smallworld GIS 
Smallworld GIS poskytuje vlastní databázový řídící systém (DBMS) pro libovolné datové 
modely, kde jednotlivé polo�ky mohou mít I svoji geoprostorovou reprezentaci v 
dvojrozměrném (trojrozměrném) prostoru, který odpovídá geodetickým souřadnicovým 
systémům (např. Gauss-Krüger, S-JTSK apod.). 
V této databázi jsou zároveň uchovávány geometrie i popisná data objektů (jako objekty 
reálného světa). Smallworld GIS přitom umo�ňuje popisné atributy udr�ovat i v standardních 
externích databázích, např. ORACLE. 
Efektivní způsob ulo�ení dat umo�ňuje velmi rychlý přístup ke v�em datům z kterékoliv z 
velkých databází. 
Vnitřní strukturu datových polo�ek (typ, rozsah a dimenze, povinný/nepovinný údaj atd.), 
logické vazby mezi třídami, grafické reprezentace, topologické vazby a některé funkční 
vlastnosti si mů�e u�ivatel definovat na úrovni grafického dialogového programu. 

Princip objektově orientovaného systému 
Ve Smallworld GIS je aplikován princip objektově orientovaného (OO) systému. Jde o 
moderní koncept vytváření softwaru, který je ve Smallworld GIS striktně dodr�ován. 
Software, který je budován jako OO, vyu�ívá následující základní principy OO přístupu: 
 
• třídy objektů obsahují definici nejen vlastní struktury atributů, ale také definice funkčních vlastností 

jednotlivých tříd/objektů, jako jsou např. spravování objektů při zpracování (vkládání, editace, 
ru�ení), co� je mo�no velmi dobře vyu�ít např. pro udr�ování konzistence datového modelu. 

 
• vztahy mezi jednotlivými třídami objektů jsou dané logickou vazbou (podobně jako je známe z 

relačních databází). Kromě toho je ale mo�no vytvářet hierarchie tříd objektů, kde jsou vlastnosti 
jednotlivých objektů děděné z nadřazených objektů, případně z jiných objektů (Smallworld GIS 
podporuje vícenásobnou dědičnost). Nejlépe to mů�eme vysvětlit na následujícím příkladě � 
objekt �vedení� má vlastnost �porovnat zvektorizovanou délku� s předpokládanou délkou, která je 
ulo�ená jako popisný atribut objektu �vedení�. Tuto vlastnost (resp. v�echny vlastnosti objektu 
�vedení�) zdědí nově vytvořená třída (objekt) �nízkotlaké_vedení� a �vysokotlaké_vedení� a tedy 
definice dané funkčnosti se nemusí znovu definovat, neboť tyto třídy ji automaticky zdědí z třídy v 
rámci svojí hierarchie. Těmto novým objektům je potom mo�no nadefinovat dal�í, pro ně 
specifické vlastnosti, dané jen těmto třídám (objektům). 
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Výhody principu OO přístupu: 
 
• OO přístup na vyjádření reality je přirozený lidskému chápání reality 
 
• struktura datového modelu odpovídá (intuitivně) objektům reálného světa 
 
• software je mo�no vhodným způsobem adaptovat, roz�iřovat a upravovat pro specifické účely, 

proto�e funkčnost je udr�ovaná lokálně na úrovni jednotlivých tříd (objektů) 
 
• přímo v definici třídy (objektu) se udr�uje struktura formátu (atributových) dat, funkčních vlastností, 

logických vazeb (asociací), hierarchie, dědičnosti, ale předev�ím geometrické (mapové) 
reprezentace (např. styl zobrazení jednotlivých geoobjektů) a topologie (umo�ňuje definovat 
prostorové vztahy geoobjektů, např. jaké části rozvodné sítě jsou přepojené a které ne, na základě 
toho je následně mo�no vykonávat různé druhy analýz) 

Přizpůsobitelnost a otevřenost 
Otevřenost Smallworld GIS je kromě jiného zaji�těna zejména těmito nástroji: 
 
• ACE � umo�ňuje tvorbu u�ivatelského rozhraní a přístup k jednotlivým datům a funkcím 
 
• CASE Tool � produkt dialogového typu na tvorbu vnitřní struktury datového modelu/databáze bez 

nutnosti znalosti programovacího jazyka. Umo�ňuje vytvářet vizuálním modelováním objektový 
model, celkovou strukturu databáze, logické a topologické vazby mezi jednotlivými jednotkami, 
vnitřní strukturu polo�ek a v�echny dal�í aspekty údr�by dat, a to i v u� existujícím systému. 
Úpravy struktury modelu a databáze mohou být při tom vykonávané za plného chodu 
systému/aplikace bez omezování u�ivatelů. 

 
• MAGIK � OO programovací jazyk (podobný jazyku Smalltalk) na práci se Smallworld GIS. MAGIK 

umo�ňuje tvorbu nových funkčních prvků. Díky objektové orientaci jazyka MAGIK je tvorba nových 
funkcí jednoduchá a rychlá. 

Nezávislost, otevřenost a kompatibilita 
Technologie Smallworld GIS poskytuje: 
 
• nezávislost na hardwaru a operačním systému 
 
• otevřenost k externím databázím přes v�eobecné standarty � SQL/ODBC, ... 
 
• otevřenost k jiným systémům, daná programovatelným prostředím ACP a dodr�ováním standardů 

COM, Active X a CORBA. 

Základní vlastnosti Smallworld GIS 
• V mapové části báze neexistují �ádné okraje mapy nebo mezery mezi mapovými listy, co� 

u�ivatelům umo�ňuje definovat libovolně zvolené územní jednotky (pou�ívá se princip beze�vé 
mapy).  

 
• Umo�ňuje načítání rastrových map různých měřítek, které je mo�no jednotně zobrazit v 

libovolném měřítku zobrazení. Na pozadí těchto rastrových dat/map je mo�no provést vektorizaci s 
vyu�itím automatické nebo poloautomatické vektorizace �heads-up�. K takovéto vektorizaci mů�e 
být pou�itá příslu�ná optimální rastrová mapa. Tento postup značně sni�uje náklady na vytvoření 
potřebných (mapových) vektorových dat.  

 
• Načítání a nastavení rastrů pomocí transformačních matic do Smallworld GIS zvy�uje výkon při 

zadávání dat. 
 
• Geometrické, alfanumerické atributy i topologické vazby jsou realizovány v rámci jedné operace 

současně, co� sni�uje náklady a zároveň zvy�uje jistotu zpracování a kvalitu dat. 
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• Spojitost a prostorové vztahy mezi objekty, tak jak je vnímáme v reálném světě, jsou generované 
dynamicky a automaticky v průběhu navázání/vytváření dat bez potřeby dal�ího zpracování. 

 
• Poskytuje základní síťové a topologické analýzy nad vytvořenými daty/objekty. 
 
• Umo�ňuje mnoha u�ivatelům přístup k aktuálním datům se zaručením neustálé integrity datového 

modelu (databáze). Ka�dý u�ivatel pracuje na své alternativní databázi. 
 
• Přímý přístup (pro čtení a zápis) do externích databázových systémů pomocí SQL (Oracle, Ingres, 

Sybase, DB/2), a ve Windows NT i pomocí ODBC (Access, FoxPro apod.). Nástroj CASE navíc 
umo�ňuje napojení a tvorbu externích databází. 

 
• Standardní CAD funkce pro konstrukční úlohy. 
 
• U�ivatelsky přistupný export a import dat, grafických i negrafických formátů (ASCII, DBF, ArcInfo, 

DXF, DGN, ...), který nevy�aduje spolupráci s dodavatelem. Systém pro tento účel umo�ňuje 
export (import) podle nastavitelných pravidel. 

 
• Po zadefinování topologických pravidel (které si mů�e u�ivatel nadefinovat sám) jsou tato pravidla 

okam�itě vyu�ívaná a kontrolovaná pomocí Smallworld GIS v celé databázi (modelu). 
 
• Umo�ňuje vytváření aktivních, vzájemně propojených paralelních světů (reálný, schematický, 

interní, ...). 

Shrnutí 
Smallworld GIS představuje homogenní databázi (objektový model), její� součástí jsou 
mapové, schematické, průzorové i detailní pohledy/diagramy. V plném rozsahu jsou 
zabezpečované panoramatické, posuvné a zvět�ovací funkce, spojené s automatickými 
úpravami prezentovaných dat v závislosti na měřítku zobrazení. 
Databáze mů�e být distribuovaná na více lokalitách. Díky mechanismu �Persistent cache� 
pro rychlý multiu�ivatelský přístup k datům ze v�ech lokalit stačí často i přenosová rychlost 
64 kbit/s. 
Součástí systému je i generátor zpráv a výstupů, který u�ivateli umo�ňuje vytvářet zprávy 
nad libovolnou podmno�inou databázových objektů. Vzhled tiskových výstupů mů�e být 
nadefinován předem. Výsledek generátoru zpráv je mo�né přesměrovat na obrazovku nebo 
ulo�it do souboru a ten následně importovat do bě�ně u�ívaných tabulkových nebo textových 
procesorů/aplikací. Na platformě NT je mo�né data vkládat do vý�e uvedených procesorů 
u�itím standardních funkcí �vyjmi�  a �vlo�� (cut&paste). 
Smallworld GIS je plně hybridní systém, schopný ukládat velké objemy rastrových a 
vektorových dat. 
Smallworld GIS obsahuje nástroj na konfiguraci a zákaznické přizpůsobení jednotlivých 
menu, poskytovaných jednotlivým u�ivatelům. Tento nástroj se nazývá Prostředí řízení 
aplikace � ACE. Kromě podpory funkcí zákaznického přizpůsobení u�ivatelského grafického 
rozhraní (GUI) je mo�no také řídit, které objekty se budou zobrazovat, konfiguraci měřítka a 
nastavení implicitních systémových hodnot, jakými jsou např. klávesové zkratky povelů (Hot 
Keys). V�echna tato nastavení jsou závislá a přizpůsobitelná pro daného u�ivatele. 
K dispozici je rozsáhlý on-line textový pomocník (Help), který je mo�no zákaznicky 
přizpůsobit podle konkrétních aplikací. 
 
Pro podporu zachování integrity dat (datového modelu) slou�í několik úrovní funkčních 
mo�ností: 
 
• Automatická detekce konfliktů v situacích, kdy se dva, případně víc u�ivatelů pokou�í o 

zápis/změnu stejného objektu. Tyto detekce probíhají na úrovni jednotlivých �alternativ� a jsou 
zabezpečeny systémem Smallworld Version Managed Datastore (VMDS), který slou�í na správu 
alternativ. Konflikty jsou u�ivatelům nahlá�ené tak, aby následně dokázali zvolit jejich optimální 
ře�ení. 
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• Objektům GIS je mo�no přiřadit nové, dal�í funkce, které se spustí během operace, jako je např. 
vkládání, editace nebo ru�ení. Po�adované funkce je potřebné naprogramovat. 

 
• Automatická tvorba a kontrola topologických vazeb, která se zakládá na pravidlech. Tato pravidla 

je mo�né konfigurovat podle potřeb u�ivatele. 
 
• Mo�nost interaktivního vytváření prostorových, topologických nebo atributových dotazů, anebo 

jejich kombinací. Výsledek dotazu mů�e být lehce lokalizovaný a zobrazený v systému Smallworld 
GIS. 

 
Součástí koncepce je i to, �e Smallworld GIS se doká�e napojit na �irokou paletu 
nejvýznamněj�ích databází, a to buď přímo (Oracle a Ingres), nebo pomocí v�eobecně 
dostupných produktů třídy �middleware� (RDB, DB/2, v�echny databáze ODCB jako je MS 
Access, FoxPro). Na přezkoumávání struktury připojené externí databáze, resp. databází, a 
na svojí interní restrukturalizaci, se pou�ívá nástroj Smallworld CASE tak, aby tato data byla 
transparentně přístupná u�ivatelům. Díky tomu není nutné reprodukovat data, ulo�ená v 
externí databázi. Hodnoty, ulo�ené v externí databázi, se v případě potřeby pou�ijí 
automaticky. 
Smallworld GIS poskytuje systém oprávnění (autorizaci) s víceúrovňovými hesly a 
mo�nostmi klasifikace u�ivatelů do různých skupin (u�ivatel mů�e patřit do různých skupin). 
Přístup k funkčním mo�nostem a datům mů�e být dále vymezen v závislosti na kategoriích, 
do kterých jsou u�ivatelé zařazeni s pomocí ACE Smallworld GIS. 
Proto�e GIS má skutečně homogenně začleněnou mapovou část, není potřebné zavádět 
omezující koncepci fyzických vrstev. Místo toho je mo�no aplikovat omezený přístup na 
úrovni individuálních objektů. Zabezpečená je i mo�nost přístupu jen na čtení. 
Implementované jsou i standardní prostředky na kontrolu integrity, komprimování databáze 
apod. Zároveň je mo�né vyu�ít i standardní prostředky operačních systémů na zálohování a 
obnovování dat databáze GIS a vlastního aplikačního softwaru. 

 
Závěr 
Produkt Smallworld GIS patří mezi jedinečnou moderní GIS technologii, která důsledně 
uplatňuje vyu�ití principů objektově orientovaných přístupů. Proto se produkt Smallworld GIS 
v největ�í míře uplatňuje v náročných GIS projektech, zejména z oblasti správy in�enýrských 
sítí, kde se tento systém stává základem komplexněj�ího ře�ení, kdy je podstatně roz�ířená 
funkčnost, umo�ňující splnění úloh z oblasti provozu a údr�by in�enýrských sítí a 
technologických zařízení, které s ní souvisí. 

 
Pou�ité zdroje 
Informace o produktu Smallworld GIS lze nalézt na následujících internetových stránkách: 
 
EDEN Consulting Ltd. - http://www.edenconsulting.sk/ 
SYKORA Group - http://www.sykora.cz/ 
GE Network Solutions - http://www.smallworld.co.uk/ 


