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Geografická informace a GIS
Dámeme-li ví
více „prů
průsvitek“
svitek“ na sebe,
máme zá
základ geografické
geografického
informač
informačního systé
systému (GIS)
Geografická
Geografická informace nachá
nacházejí
zející se
na jedné
jedné „prů
průsvitce“
svitce“ se nazývá
nazývá vrstva
GIS můž
e obsahovat takř
může
takřka libovolný
poč
počet vrstev

Význam GIS

Vymezení GIS
Digitální
kartografie

Při vzniku ve smyslu Geographic
Information Systems (60. a 70. lé
léta)
Informač
Informační systé
systém, který
zaznamená
zaznamenává prostorovou lokalizaci
Dnes GIS jako zkratka slov Geographic
Information Science

Historie
Pionýrské
Pionýrské období
období (poč
(počátek 60. let – 1975),
důlež
ležitý vliv prů
průkopnických osobností
osobností a institucí
institucí
(zvláš
(zvlášttě univerzit) na dosaž
dosažené
ené výsledky
Druhá
Druhá fáze (1973 - zač
začátek 80. let), ujednocení
ujednocení
pokusů
pokusů a činností
inností agenturami a institucemi na
loká
á
lní
í
ú
rovni
lok ln
Třetí
etí fáze (1982 - konec 80. let), dominuje
komercionalizace problematiky
Čtvrtá
tvrtá, souč
současná
asná fáze, uživatelský přístup,
výrazná
výrazná konkurence poskytovatelů
poskytovatelů, služ
služby ze
vzdá
vzdálených serverů
serverů, standardizace a tvorba
otevř
otevřených systé
systémů; zvyš
zvyšuje se dů
důraz na už
uživatele
a mož
možnosti použ
použití
ití

Dálkový průzkum Země
(DPZ)

GIS

Databázové systémy
(DBMS)

Počítačem podporované
projektování (CAD)

Struktura GIS
Hardwarová
Hardwarová
Softwarová
Softwarová
Geoinformace
Personá
Personální
lní
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Digitalizace
převedení
evedení dat v analogové
analogové formě
formě do
formy digitá
digitální
lní
Manuá
Manuálně
lně (zadá
(zadávání dat prostř
prostřednictví
ednictvím
klá
klávesnice, tak také
také tzv. vektorizace)
vektorizace)
Automaticky (sní
(snímání mapy, fotografie,
obrazu skenerem)
Kombinací
Kombinací obou zmí
zmíněných
Hlavní
Hlavní nedostatek digitalizace vyplývá
vyplývá z
faktu, kdy vě
většina map nebyla zhotovena
pro jejich pozdě
pozdější digitalizaci

Funkce GIS ve školství
Pomocí
Pomocí GIS nauč
naučit studenty, co je GIS
Tvorba map
Mož
Možnost použ
použít freewarové
freewarové programy:
- Kristýna GIS (profesioná
(profesionální
lní GIS)
- ArcExplorer (jen pro vizualizaci,
snadné
snadné ovlá
ovládání, malá
malá funkcionalita)

Funkce GIS
Znač
Značná část funkcionality GIS je
obdobná
obdobná i jiným metodá
metodám a
nástrojů
strojům
Formou GIS je mnohdy snazší
snazší a
efektivně
efektivnější

GIS v praxi
Stá
Státní
tní sprá
správa a samosprá
samospráva
Ekologie
Geomorfologie a geologie
Hydrologie
Země
Zemědělství
lství a lesnictví
lesnictví
Doprava a inž
inženýrské
enýrské sítě
Zdravotnictví
Zdravotnictví, bankovnictví
bankovnictví a
management
Internetové
Internetové a mobilní
mobilní aplikace
Soukromý sektor

GIS v praxi II
Tvorba map
Zobrazová
Zobrazování dat
Ulož
Uložení
ení dat
Modelová
Modelování
Analýzy
DZO (digitá
(digitální
lní zpracová
zpracování obrazu) ve vazbě
vazbě
na DPZ (dá
(dálkový prů
průzkum Země
Země)
Rozhodovací
Rozhodovací procesy
Tvorba metadat („dat o datech“
datech“)
Publikace map, modelů
modelů na Webu
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Rozhodovací
Rozhodovací procesy
Tvorba metadat („dat o datech“
datech“)
Publikace map, modelů
modelů na Webu

OPTIMALIZACE
HASEBNÍCH OBVODŮ
PROSTŘEDNICTVÍM
GIS

Užitečné odkazy
ArcExplorer – GIS prohlí
prohlížeč zdarma
http://www.esri.com/software/arcexplorer

IZGARD – prohlí
prohlížeč armá
armádní
dních dat
http://arwen.ceu.cz/website/dmu25lm1/viewer.htm

Regioná
Regionální
lní informač
informační systé
systém
http://brno.risy.cz/CZ/pg_5848_cz.html

14. LETNÍ GEOGRAFICKÁ ŠKOLA

MAPOVÉ ZDROJE NA
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Princip
mapových
služ
služeb

WMS server ResMap
<is type="WMS" name="">
<is_part host=„resmap.com/cgi-bin/crtopo?Version=1.1.1"
service="WMS" layers=„L7_TCM" other=„&Styles="
format="image/gif" proj=„4326" />

Chci družicový
snímek Arktidy
<is type="WMS" name="">
<is_part host=„geoportal.cenia.cz/cgi-bin/crtopo?Version=1.1.1" service="WMS"
layers="" other=„ceu_b_ortorgb05m“;&ampStyles=" format="image/gif" proj="102067" />

Chci ortofoto rektorátu MU

Tady je…☺

klient

WMS server CENIA

Chci vidět soustavu
NATURA 2000
<is type="ArcIMS" name="Topografická mapa 1 : 200 000">
<is_part host="xeon.env.cz" service="mzp_b_rtm"
proj="102067" opacity="1" legend="no" />

ArcIMS server Ministerstva
životního prostředí

<%
Dim in_servicetype
in_servicetype,, in_host, in_service
in_service,, in_query
in_query
Dim in_envelope
,in_imheight
imheight,, in_targetsrs
,in_sourcesrs
sourcesrs,in_
,in_client
client,, in_layers
in_envelope,, in_imwidth
in_imwidth,in_
in_targetsrs,in_
in_layers,, in_legend
Dim env_
env_array,
array, legend_array
legend_array,, layers_
layers_array,
array, host_array
host_array,, service_
service_array,
array, proj_
proj_array
Dim out_
out_urllist,
urllist, out_
out_leglist
out_url,
url, out_leg,
out_leg, out_
Dim cur_
cur_layers,
layers, cur_legend,
cur_legend, cur_
cur_proj,
proj, cur_host,
cur_host, cur_
cur_service
Dim backgroundstring,
backgroundstring, env_
env_string,
string, legendstring,
legendstring, srs_
srs_string,
string, layerstring,
layerstring, im_
im_string

Situace v ČR

in_servicetype
in_servicetype = Request.
Request.QueryString("type")
QueryString("type")
in_host=Request
in_host=Request..QueryString("host")
QueryString("host")
in_service
service")
")
in_service = Request.
Request.QueryString("
QueryString("service
in_query
query")
")
in_query = Request.
Request.QueryString("
QueryString("query
in_envelope
bbox")
")
in_envelope = Request.
Request.QueryString("
QueryString("bbox
in_imwidth
width")
")
in_imwidth = Request.
Request.QueryString("
QueryString("width
in_imheight
height")
")
in_imheight = Request.
Request.QueryString("
QueryString("height
in_targetsrs
Request.QueryString("srst")
QueryString("srst")
in_targetsrs = Request.
in_sourcesrs
srss")
")
in_sourcesrs = Request.
Request.QueryString("
QueryString("srss
in_client
client")
")
in_client = Request.
Request.QueryString("
QueryString("client
in_layers
layers")
")
in_layers = Request.
Request.QueryString("
QueryString("layers
in_legend = Request.
lgnd")
")
Request.QueryString("
QueryString("lgnd
'layers="
Highways,,Streets,
layers="Highways
Streets,Parks 1,Parks
1,Parks 2"
'layers="3,2,1,0"
layers="3,2,1,0"
host_array
host_array = Split(in_host, ";", -1)
service_
,";",--1)
service_array = Split(in_service
Split(in_service,";",
proj_
,";",--1)
proj_array = Split(in_sourcesrs
Split(in_sourcesrs,";",
env_
env_array = Split(in_envelope
Split(in_envelope,, ",", -1)
legend_array
legend_array = Split(in_legend, ";", -1)
layers_
layers_array = Split(in_layers
Split(in_layers,, ";", -1)
out_
out_urllist=""
urllist=""
out_
out_leglist=""
leglist=""
'Response.Write
'Response.Write "==>" & UBound(
UBound(layers_
layers_array)
array) & "<=="
function extractMap(
extractMap(strng)
strng)
URL_start0 = Instr(
Instr(strng,"OUTPUT")
strng,"OUTPUT")
if URL_start0 > -1 then
URL_start = Instr(URL_start0,
url=")
=")
Instr(URL_start0, strng,"
strng,"url
URL_end
Instr(URL_start+15,
URL_end =
Instr(URL_start+15, strng,"""")
strng,"""")
extractMap = Mid(
end--URL_startMid(strng,URL_start+5,URL_
strng,URL_start+5,URL_end
URL_start-5)
else
extractMap = "0"
end if
end function

ArcIMS / WMS servery v ČR

ArcIMS / WMS servery v ČR

CORINE ČR 1990
http://www.premathmod
home/www/
/www/virtuals
virtuals/
/
http://www.premathmod..cz/
cz/cgicgi-bin/
bin/mapserv?map=/
mapserv?map=/home
premathmod.
premathmod.cz/
cz/bnh/
bnh/corine/
corine/corine_
corine_wms.map
wms.map
GEODIS, s. r. o.
http://www.geodis.cz
Geoportá
ého úřadu
Geoportál Země
Zeměměřick
ěřické
http://geoportal
http://geoportal..cuzk.
cuzk.cz
Portá
Portál životní
ivotního prostř
prostředí
edí (Ministerstva životní
ivotního prostř
prostředí
edí)
http://www.xeon
http://www.xeon..env.
env.cz
Omezení
Omezení země
zemědělské
lské výroby, statistiky ČR (Výzkumný ústav země
zemědělské
lské
ekonomiky)
http://www.vuze
http://www.vuze..cz/CZ/
cz/CZ/
T-Mapy, s. r. o.
http://www.tmapserver
html
http://www.tmapserver..cz/
cz/docs/aplikace/index.
docs/aplikace/index.html
Topografická
Topografická mapa ČR
http://www.premathmod
http://www.premathmod..cz/
cz/cgicgibin/
bnh/cechy/
/cechy/cr
cr_
_wms.map
bin/mapserv?map=../
mapserv?map=../bnh
wms.map
TopoHelp ČR
http://www.t/docs/aplikace/index.
html
http://www.t-mapy.cz
mapy.cz/
docs/aplikace/index.html

ÚHÚL
http://212.158.143.149/ows
/wms.
http://212.158.143.149/ows/
wms.php
http://212.158.143.149/cgi
http://212.158.143.149/cgi-bin/
mnt/data/
/data/proj
proj/
/oprl_2003/
wms.map
.map
bin/mapserv?map=/
mapserv?map=/mnt
oprl_2003/wms
http://212.158.143.149/ows
/wms_
http://212.158.143.149/ows/
wms_jtsk.
jtsk.php
http://212.158.143.149/cgi
http://212.158.143.149/cgi--bin/
bin/wfs?
wfs?service=WFS
service=WFS
Portá
Portál veř
veřejné
ejné sprá
správy
http://geoportal
http://geoportal..cenia.
cenia.cz/
cz/
http://arwen
http://arwen..env.
env.cz/
cz/
ArcData Praha, s. r. o.
http://www.metadata.arcdata
http://www.metadata.arcdata..cz
Geofond
http://mapmaker
.geofond.cz
cz/
/
http://mapmaker.geofond.
Mapový server AOPK
http://www.mapmaker
http://www.mapmaker..aopk.
aopk.cz
Česká
eská geologická
geologická služ
služba
http://nts2.cgu
pageid=677,687,683&_
=677,687,683&_dad
dad=portal
=portal
http://nts2.cgu..cz/
cz/servlet/
servlet/page?_
page?_pageid
30&_schema
=PORTAL30
30&_schema=PORTAL30
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ArcIMS / WMS servery v ČR
Mapový server Jihomoravské
Jihomoravského kraje
http://mapy.krhttp://mapy.kr-jihomoravsky.cz
Geoportá
Geoportál kraje Vysoč
Vysočina
http://mapy.kr
http://mapy.kr--vysocina.
vysocina.cz/
cz/cgicgibin/
vysocina/
/ vysocina_
bin/mapserv.
mapserv.exe?map=/gis/projekty/
exe?map=/gis/projekty/vysocina
vysocina_wms.map
wms.map
Mapový server Jihoč
Jihočeské
eského kraje
http://gis.krajhttp://gis.kraj-jihocesky.
jihocesky.cz/
cz/
Mapový server Karlovarské
Karlovarského kraje
http://mapy.kr
/
http://mapy.kr--karlovarsky.cz
karlovarsky.cz/
GIS Web Krá
Královehradecké
lovehradeckého kraje
http://www.kr
php?id=2520
?id=2520
http://www.kr--kralovehradecky.
kralovehradecky.cz/
cz/scripts/detail.
scripts/detail.php
Mapový server Liberecké
Libereckého kraje
http://mapy.krajhttp://mapy.kraj-lbc.
lbc.cz
Mapové
Mapové služ
služby Plzeň
Plzeňské
ského kraje
http://mapy.plzensky
http://mapy.plzensky--kraj.cz
kraj.cz
Mapový server Stř
Středoč
edočeské
eského kraje
http://mapy.kr
http://mapy.kr--stredocesky.
stredocesky.cz/
cz/
GIS Web Pardubické
Pardubického kraje
http://www.pardubickykraj
asp??thema=2679
http://www.pardubickykraj..cz/index.
cz/index.asp
thema=2679
Mapový server Zlí
Zlínské
nského kraje
http://mapy krkr-zlinsky cz/
cz/

Praxe

ArcExplorer 9.1 – Java Edition
22,9 MB
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