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Abstrakt:
 Výhody a nevýhody publikování geodat na inter/intranetu, způsoby řešení

distribuovaných GIS, ukázky různých řešení

Dnes je již běžné, že internet slouží k distribuci nejrůznějších informací a dat všech
možných oborů lidské činnosti. To se stalo i v případě map či plánů měst, většinou ve
vektorové podobě. Protože jsou tyto mapy většinou vázány na další informace (metadata),
můžeme podobná řešení nazývat GISy. Tomuto způsobu presentace geografických dat se
často říká Web GIS, Interactiv Mapping, Internet Mapping apod.

Je však nutné zdůraznit, že Web GIS nespočívá pouze v převedení klasického GISu na
internet. Provozovatel tohoto systému musí přihlédnout k možnostem cílového uživatele a
tomu přizpůsobit přehlednost a jednoduchost ovládání.

Výhody publikování geografických dat na Inter/Intranetu:
• Nízké náklady na vybavení klientské pracovní stanice programovým vybavením.

Klientem je zpravidla běžný WWW-browser.
• Jednoduchá správa aplikací. Data i aplikace jsou umístěny a spravovány centrálně.

Uživatelé k nim přistupují pomocí jednoduchých klientů.
• Snadné zvýšení počtu uživatelů. Pokud to výkonová kapacita mapového serveru

dovolí, je možné zvyšovat počet uživatelů např. "pouhým" sdělením přístupové
adresy.

• Možnost publikace na mobilních koncových zařízeních.

Nevýhody:
• Relativně obtížnější propojení s jinými aplikacemi. Tento problém snad brzy vyřeší

postupné zavádění nových standardů.
• Zvýšené nároky na výkon serveru. Tento problém se týká především (ovšem nikoli

výhradně) práce s rastrovými daty. Pokud se sejde větší množství požadavků, začne
server stránkovat operační paměť na disk a tím dojde k značnému zpomalení .

• Nedostatečná rychlost spojení. Uživatel je často připojen pouze telefonní linkou. Celé
přenosové pásmo může být ale zaplněno i na straně serveru, pokud se sejde najednou
více požadavků, resp. odpovědí.

Způsoby presentace geodat na inter/intranetu:

1. Využití standardních nástrojů HTML a WWW prohlížečů
V tomto případě je použito klikací mapy (často se používá spíše anglický výraz

image map), která se aplikuje na vygenerovanou či připravenou rastrovou mapu.
Výhodou klikací mapy je především její menší velikost. Potřebná data mohou tedy být
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rychle stažena. Ale při zadávání jakéhokoli dalšího pokynu posílá klient požadavek na
server, kde je generována a přeposlána další mapa. Tím může značně narůst celkový
objem přenášených dat a tím ke zvýšenému času odezvy.

2. Rozšíření možností prohlížeče pomocí Plug-in nebo ActiveX
Rozšíření prohlížeče o plug-in modul umožňuje zobrazovat nestandardní

rastrové a vektorové soubory. Data jsou poskytována speciálním serverem, případně
standardním www serverem. Na rozdíl od řešení uvedeném v bodě1. je nutné před
prvním spuštěním stáhnout a nainstalovat příslušný modul, což může být časově
náročnější (hlavně u připojení modemem) a i další data posílaná serverem jsou
objemnější než v případě image mapy. Na druhou stanu jsou tato data komplexnější a
umožňují provádět řadu změn lokálně, čímž se uleví spojení se serverem.

3. Využití jazyka Java
Aplikace v Javě jsou multiplatformní a bezpečné jak pro data, tak i pro systém.

Pro urychlení vývoje v Javě jsou k dispozici knihovny pro práci s geografickými daty.
Je možné zobrazovat rastrová i vektorová data. Největší nevýhoda Java apletů je
v jejich pomalosti způsobené nutností překladu v prostředí Java Virtual Machina.

4. Využití jazyka XML
XML - eXtensible Markup Language - jednoduchý datový formát, který slouží

pouze k logickému uspořádání dokumentu a popisu (druhu, významu a struktuře) dat v
něm uložených. Významným vektorovým formátem je SVG. Soubory *.xml jsou
standardně podporovány novějšími verzemi internetových prohlížečů (např. Internet
Explorer od verze 5.0).

5. Mapové servery
Mapové servery mají většinou dvě části: jedna pracuje s grafickými daty a

druhá s popisnou složkou. Na základě požadavků klienta server zpracuje příslušná
mapová a databázová data a výslednou stránku prostřednictvím www serveru klientovi
odešle. Zobrazení požadované mapy v okně webovského prohlížeče probíhá ve třech
krocích, které používají http protokol:

 i. Webovský prohlížeč (klient) zašle dotaz WWW serveru, kde je vystavena
požadovaná aplikace (HTML stránka s URL adresou, obsahující např. volání
CGI skriptu - tj. v našem případě programu, který vygeneruje HTML
dokument a mapu v rastrovém či vektorovém formátu).

 ii. WWW server pošle požadavek na vyvolání CGI skriptu aplikačnímu
mapovému serveru

 iii. mapový server CGI skript spustí a výsledek odešle WWW serveru. Ten jej
doplní do HTML dokumentu, který se objeví v prohlížeči uživatele.

Mezi známější řešení mapových serverů patří např . produkty MapGuide
Server (fa Autodesk), ArcIMS (fa ESRI), MapXtreme, MapXsite (fa MapInfo), atd.
Jedná se o komplexní řešení GIS, čemuž ovšem odpovídá i cena produktů.



A teď se podívejme na konkrétní příklady řešení distribuovaných GIS:

Ad 1) Využití standardních nástrojů HTML a WWW prohlížečů

Jako první ukázku uvedu příklad využití metody popsané v prvním bodě, tedy klasickou
klikací mapu. Jedná se o aplikaci v ekologii a to na stránkách Českého ekologického ústavu,
konkrétně na http://gis.ceu.cz/rkp/. Uvedený GIS se zabývá sledováním kontaminovaných
ploch na území České republiky. Na webové stránce je umístěna mapa ČR rozdělená na
15x15 obdélníkových oblastí. Po kliknutí na vybraný obdélník se zobrazí příslušná oblast, na
které jsou (kromě základního místopisu) vyznačeny všechny lokality odběru, u kterých byl
překročen limit alespoň u jedné ze sledovaných látek. V levé části okna je umístěna tabulka
vyznačených lokalit Po kliknutí na vyznačenou lokalitu na mapě se v horní části okna objeví
tabulka s naměřenými hodnotami.

Více o vzhledu uživatelského prostředí řekne obrázek:

ad 2)  Rozšíření možností prohlížeče pomocí Plug-in nebo ActiveX

K druhému bodu výše uvedeného rozdělení – tedy k použití plug-inů – jsem jako ukázku
vybral Geoinformační systém města Madison ve Wisconsinu: http://gis.ci.madison.wi.us.
Tento systém používá pro zobrazení map formát ActiveCGM od firmy Intergraph. Jedná se o
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aplikaci ActiveX prosazovanou Microsoftem, což znamená, že při použití prohlížeče Internet
Explorer se plug-in nainstaluje automaticky. V případě Netscapu se musí instalace provést
„ručně“.

Strukturu webové stránky je opět možno shlédnout na obrázku:

Systém umožňuje poměrně efektivní práci s databází parcel. Parcely můžeme vyhledávat
podle vlastníka, adresy, čísla parcely, dokonce podle výměry. Po odeslání dotazu se v dolní
části okna objeví seznam parcel splňujících zadaný paramert (resp. parametry). Po vybrání
konkrétní parcely se tato objeví na příslušném výřezu mapy v centrální části okna. Kliknutím
na jakoukoli parcelu na mapě se vlevo otevře tabulka s atributy náležející k této parcele (číslo
parcely, vlastník, výměra, daň, …). Práci v mapě usnadňuje menu na pravé tlačítko myši.
V mapě by mělo být možné i měřit délky a výměry, avšak moji snahu o to ukončila zpráva, že
toto není možné u Netscape Navigatoru – přestože používám Internet Explorer.

Ad 3) Využití jazyka Java
Jako zástupce třetího bodu jsem vybral projekt ČR@GIS.ZCU.CZ, který „běží“ na

webových stránkách Západočeské univerzity. Je to poměrně rozsáhlý systém geoinformací
týkajících se České republiky. Veškerou práci s mapou zde zajišťuje prohlížečka dat JShape,
která pracuje na bázi Java apletů a umí číst soubory *.shp – shapefile (ArcView). Navíc je
dodávána jako freeware.

Nyní ale ještě několik slov o samotném obsahu webowské presentace. Výše popsaným
způsobem jsou zde vytvořeny tři mapy: Fyzicko-geografická, Administrativní správní a
Dopraní. Kromě toho je součástí tohoto systému ještě větší množství tématických map ve
formátu *.gif, těmi se zde ale zabývat nebudu. Výsledná podoba je u všech tří map stejná.



Zvolíme-li si v menu jednu z těchto map, objeví se nám v pravé části obrazovky okno nikoli
nepodobné oknu OS Windows. Hlavní část tohoto okna zabírá pochopitelně samotná mapa,
dále jsou zde k dispozici:

• panel nástrojů pro práci s mapou -  umožňuje zoomování, výběr a identifikaci prvků
• řádek k zadávání dotazu – pro nalezení prvku na mapě (resp. databázi prvků)
• správce vrstev – zde je možné zadávat zobrazení vrstev nebo určit vrstvu aktivní;
• příkazový řádek. – umožňuje zadávání některých dalších příkazů a nastavení okna

Fyzicko-geografická mapa, právě aktivní je vrstva Sídel

Ad 5) Mapové servery

Ze zahraničních řešení mapových serverů jsem vybral produkt firmy ESRI – ArcIMS,
který nalezneme na stránce
http://www.telemorphic.com/loadpage.php?width=996&page=afghan2 Jedná se o GIS oblasti
Afghánistánu využívající jako podklad digitální výškový model terénu a data z družicového
snímkování NASA. Na stránce lze vybrat ze tří verzí GISu: Verze „profesionální“, verze
jednodušší, která neumožňuje práci s tematickými vrstvami a konečně verze nepodporující
Java skripty. Já jsem k testování vybral první možnost. Správce vrstev umožňuje práci
s vrstvami sídel, letišť, hranic správních oblastí, komunikací, výškopisu, a také vrstvu
družicového snímku. V dolní části okna jsou vypisovány aktuální zeměpisné souřadnice
kurzoru.
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 Je zde také možnost zadávat kombinované dotazy podobně jako např. v ArcView:

Výslednou mapu lze vytisknout nebo uložit ve formátu *.jpg.
Jako největší nevýhoda se jeví pomalost systému – každé překreslení mapy trvá

značnou dobu, především asi u připojení modemem.



Použité prameny:

http://gis.vsb.cz/Publikace/Sborniky/GISacek/GISacek_2001/sbornik/Barinka/Barinka.ht
m (autor: Antonín Bařinka)
http://www.zememeric.cz/1-2-98/gis/gis_internet.html
http://www.isss.cz/1999/sbornik/cz/cerny.htm (autor: Jiří Černý)
http://www.geoplace.com/gw/1999/0999/999tec.asp (autor: W. Fredrick Limp)
http://gis.zcu.cz/teaching/ugi/2002/geo_slovnik/zofkova_martina_slovnik.html (autorka:
Martina Žofková)

Testovaná řešení:
http://gis.ceu.cz/rkp/
http://gis.ci.madison.wi.us
http://gis.zcu.cz/giscr/index.html
http://www.telemorphic.com/loadpage.php?width=996&page=afghan2
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