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Kniha, kterou dríte v rukou, vznikla jako souèást projektu PANEL-GI (A Pan European Link for Geographical
Information; http://www.gisig.it/panel-gi) vedeného asociací GISIG.
Projekt Panel-GI byl jako concerted action financován v rámci programu INCOCOPERNICUS, který vyhlásila
Evropská komise s cílem podpoøit vìdeckou a technologickou spolupráci se státy støední a východní Evropy
(SVE) (http://www.cordis.lu/inco/src/projcop.htm).
Panel-GI si klade za cíl vytvoøit evropskou sí:, která by zapojovala partnery z SVE do procesu tvorby panevropského fóra zabývajícího se geografickými informacemi. Vzniklá sí je významným pøíspìvkem k budoucí
realizaci plnì integrovaného evropského kontextu geoinformací a podpoøe èi realizaci obchodních aktivit
souvisejících s geoinformacemi v zemích støední a východní Evropy.
V irím mìøítku projekt také pøispívá k ustanovení informaèní spoleènosti v zemích støední a východní
Evropy, zejména v oblasti geografických informaèních systémù (GIS). Tìitì projektu leí ovem hlavnì v
následujících oblastech geoinformatiky: evropská geografická informaèní infrastruktura (EGII), interoperabilita
GIS a konsorcium Open GIS, metadata, dostupnost geodat, aplikace GIS a evropský rámec geoinformací. Kniha
PANEL-GI Compendium  prùvodce svìtem geoinforamce a geografických informaèních systémù je jedním z
hlavních výsledkù projektu. Byla vytvoøena jako referenèní pøíruèka podávající pøehled o klíèových problémech
v rámci geoinformací a GIS. Publikace nabízí ètenáøùm souhrnnou syntézu hlavních témat souvisejících s
geoinformací a napomáhá jim orientovat se ve spletitém svìtì GI/GIS. Zároveò by mìla podpoøit zavádìní
nových obchodních pøístupù a iniciovat vznik a vývoj nových projektù a produktù.
Èlenové Panel-GI se dohodli na spoleèné postupu co nejvìtího íøení výsledku projektu, a proto zpøístupnili
komukoliv anglickou verzi Kompendia také na internetu - spoleènì s mnostvím uiteèných materiálù a informací
uspoøádaných v tzv. Rozíøeném vydání (http://www.gisig.it/panel-gi/package/pack.htm).
Pevnì vìøíme, e pøedloená publikace výraznì pøispìje ke zvýení obecného povìdomí a pochopení základních
geoinformaèních témat, které v souèasnosti hýbou Evropou. Stejnì tak doufáme, e materiál napomùe úèinnému
pøenosu vìdomostí a znalostí mezi evropskými státy a vývoji celoevropské (pan-evropské) geoinformaèní
infrastruktury.
Jsme pøesvìdèeni, e partnerská sí projektu Panel-GI a její snahy na poli geoinformací a GIS by mohly být
dalím pøíspìvkem smìøujícím k vývoji rozvinutého geoinformaèního trhu v Evropì.
Partneøi projektu Panel-GI
Upozornìní ètenáøùm
Snahou autorù byla maximální pøesnost a úplnost vech informací uvedených v Kompendiu. Ani konsorcium
Panel-GI, ani Evropská komise, vak nejsou odpovìdni za pouití dále uvedených informací.
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1. Význam geografické informace
Cíle:

Vysvìtlit význam geografických informací v kadodenním rozhodování
Definovat GI a GIS a jejich místo v informaèních technologiích (IT) a ve
vìdì

Vzdìlávací výstupy:

Sociální a obchodní aspekty GI
(Vìtina rozhodovacích procesù je zaloena na prostorových
prvcích GI má velký vliv na ekonomiku.)
Historie GI a GIS
(Geografické informace jsou vude kolem nás a ji dlouho jsou
systematicky vyuívány. Automatizované systémy vznikly v druhé
polovinì 20. století a zaznamenávají pøesun od velkých
proprietárních systémù k systémùm zaloených na
komponentách.)
Nedostatek obecného povìdomí a dostupnosti, stejnì jako rozdìlení trhu,
jsou pøíèinou nedostateèného vyuití GI v Evropì.

1.1 Úvod
Lidé ijí v prostoru a jejich èinnost tento prostor ovlivòuje. Prostorové informace jsou velmi dùleité pro
vechna lidská rozhodnutí. Potøebujeme vìdìt, kde se urèité vìci nachází, jak se pohybovat ve svìtì, abychom
dosáhli naich zámìrù a pøedpovídat následky dalích aktivit. Znalost prostorových informací je v kadém
pøípadì uiteèná. Lidé tradiènì získávali prostorové informace z kadodenních zkueností ze svého prostøedí
(napø. pøi lovu v lese znali oblast a hranice honitby atd.). Mobilita lidí se zvýila a jsme èasto v situacích, kdy
je nezbytné vyuít geografické informace, které shromádil nìkdo jiný.
Nìkteré pøíklady:
turisté pouívají mapy, aby zjistili, která cesta vede k cíli,
poskytovatelé slueb a komerèní spoleènosti vyuívají statistické georelaèní informace pro marketingové
analýzy,
studenti pouívají zemìpisný atlas, aby získali nové poznatky o cizích zemích,
urbanisté pouívají mìstské mapy ke stanovení povolených konstrukèních typù pro kadý blok
zástavby.
Vynález poèítaèe v polovinì 20. století a informaèní technologie poskytly nové zpùsoby sbìru, øízení a presentace
informací. V posledních 30 letech je moné vidìt vzrùstající vyuívání IT pøi zpracovávání geografických
informací. Tradièní papírové mapy se stále více vytváøejí s pomocí IT, databáze se pouívají na shromaïování
geografických dat a geografické informaèní systémy se pouívají pøi nároèných, døíve nemoných, analýzách.
V této knize jsou popsány tyto nové technologie a je ukázána monost jejich efektivního vyuívání.
Geografické informace (GI) jsou iroce vyuívány v mnoha oblastech a významnì pøispívají k usnadnìní
lidského ivota. Èasto se pouívají ve veøejné správì ( napø. v katastrech), v mìstském, regionálním a státním
plánování; pouívají se pro zvýení efektivity v osobní a nákladní dopravì. Geografické informace jsou klíèové
pøi úèinné ochranì ivotního prostøedí. Geografické informaèní technologie lze vyuít pøi jakémkoliv rozhodování,
které má prostorový charakter.

1.2 Geografická informace
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Geografická informace (GI) je jakákoliv informace o prostorové situaci. Geografické informace udávají polohu
místa a oznaèují vlastnosti, které se na daném místì nacházejí, nebo popisují tvar a rozmìry geografických
objektù jako jsou stromy, pole, jezera nebo státní území. GI pokrývají mnoho témat - od klimatu a informací
o poèasí po statistická data o populaci - spoleèným rysem je, e je to informace svázaná s konkrétním místem
v geografickém prostoru. Geografické informace se pouívají pøi rozhodování a mají velmi iroké pole pùsobnosti.
Rozhodnutí, která jsou nìjak vázána na prostor, tvoøí velmi rozsáhlou skupinu - je skuteènì tìké najít nìjaké
rozhodnutí, které by nemìlo prostorový aspekt. Geografické informace mohou být velmi jednoduché  napø.
pokyn odboèit na dalím rozcestí (Obr.1), nebo sloité jako tøeba mapa monitorující úrodu penice v evropském
mìøítku (Obr.2).

Obr. 1 Rozcestí se smìrovkami
Lidé kladou otázky. Aby se mohla pøijmout rozhodnutí, musí být tyto otázky zodpovìzeny. GI pomáhají
odpovídat na otázky, které mají prostorový kontext. Snaíme-li se nalézt napø. nejblií kolu pro dítì,
mùeme se zeptat kde je urèitý objekt nebo kde jsou vechny objekty s urèitými vlastnostmi, nebo se
mùeme zeptat jaké jsou vlastnosti urèité oblasti v prostoru, snaíme-li se ohodnotit okolí bytu, který si
chceme pronajmout. Stejné typy otázek mohou být poloeny v rùzném kontextu, kdy se urbanisté ptají kde
jsou obytné bloky, kde ije mnoho dìtí, nebo kdy ohodnocují atraktivitu mìstského sub-centra.

Obr.2 Pøíklad mapy monitorující úrodu
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1.3 Geografické informaèní systémy

K vytvoøení geografických informací mùeme pouít informaèní technologie. Poèítaèe mohou slouit k uloení
a výbìru nezbytných dat, k prezentaci dat v grafické formì a síové technologie nám umoní dopravit geografické
informace kamkoliv je to nezbytné. Následující dvì definice GIS jsou pøíklady definice nástrojové a databázové:
GIS je výkonná sada nástrojù na sbìr, uchovávání, výbìr podle poadavkù, transformaci a
zobrazení prostorových dat reálného svìta pro specifické cíle. (Burrough and McDonnell 1998,
str.11)
GIS je databázový systém, ve kterém je vìtina dat prostorovì indexována a jsou nad nimi
vykonávány rùzné operace s cílem odpovìdìt na otázky o prostorových objektech v databázi.
(Smith et al. 1987)
Technická èást geografického informaèního systému (GIS) se skládá z poèítaèového technického vybavení
(hardware), sady programù a dat. Hardware obvykle zahrnuje pevné disky, kde jsou uloena data, procesor,
ve kterém se vykonávají programy na analýzu dat, a výstupní zaøízení, které výsledky zviditelní uivatelùm:
nìkdy ve formì mapám podobným diagramùm na obrazovce, jindy ve formì kartografických map titìných na
papíru. Poèítaèové sítì poskytují flexibilitu pøi distribuci tìchto prvkù na rùzná místa (podrobnosti naleznete
v kapitole 2).
Organizace obvykle pouívají GIS pro zdokonalení vlastních èinností: geografická data jsou sbírána a udrována
centrálnì a jsou poskytována rùzným uivatelùm v rámci organizace. Obrovská úloha udrování aktuálních
geografických dat je potom poloena na bedra mnohých uivatelù. Studie ukázaly, e rùzní místní správci
velkým úsilím udrují podobná data; tato duplicita se mùe zredukovat právì pomocí GIS (viz kapitola 3).
GIS jsou speciální pøípady informaèních systémù, kde data jsou vztaena k poloze v prostoru a které umoòují
zpracovávat data se zøetelem k jejich prostorovému umístìní. Poloha mùe být vyjádøena geografickými
souøadnicemi nebo pomocí tzv. geokódù (napø. potovní adresa, potovní smìrovací èíslo), které systém
vnitønì pøekládá jako souøadnice.
Zpracování prostorových dat mùe být velmi jednoduché, napøíklad hledání vech lokalit se specifickou vlastností
v urèité vzdálenosti od daného místa (napø. najdi vechny volné taxíky nacházející se ve vzdálenosti do 500 m,
Obr.3), nebo mùe být velmi sloitou analýzou, napø. zjiování korelace mezi vládním politickým rozhodováním
a kvalitou ivota populace v dané oblasti. Dalím pøíkladem mùe být ohodnocení pøístupnosti rekreaèních
oblastí pro obyvatele urèité oblasti pøed a po výstavbì nové dálnice.

Obr. 3 Najdi vechny volné taxíky nacházející se ve vzdálenosti do 500m

PANEL GI

13

GIS umoòuje integraci dat z rùzných zdrojù s ohledem na prostorovoulokalizaci. Vechna data vztahující se ke
stejnému místu lze kombinovat (Obr. 4) a analyzovat. Data hromádìná pro rùzné úèely rùznými organizacemi
mohou být integrována, jen kdy je známa jejich prostorova lokalizace nebo existuje odkaz na místo, jeho
poloha je známá (napø. ulièní adresa).
Geografické informace nejsou jen základní topografická data popisující povrch zemì, budovy, silnice, øeky
atd., ale také informace o populaci (demografické informace obvykle shromaïované státními statistickými
úøady), komerèních aktivitách a podobnì. Firmy, které mají záznamy o svých klientech, mohou vytváøet
mapy, které ukazují, kde se jejich klienti nacházejí.

Obr. 4 Integrace rùzných dat
Nazíráno z pohledu tradièní analýzy typu vstup  zpracování  výstup lze o GIS prohlásit, e hledá odpovìdi
na specifické otázky pomocí sestaveného souboru prostorových dat. Prostorová analýza (Longley et al. 1999)
popisuje rùzné metody, které nám mohou pomoci lépe pochopit prostorové interakce mezi lidmi a prostøedím;
nìkteré komerènì dostupné systémy obsahují velmi sofistikované soubory nástrojù (Eastman and Warren
1987), avak mnoho v souèasnosti øeených problémù mùe být vyøeeno i pomocí velmi jednoduchých
prostorových filtrù vyuívajících vzdálenost, nejkratí cesty, dostupnost atd.
Prostorová data se v GIS shromaïují buï pøímo nebo digitalizací existujících papírových map. Integrace
podnikových procesù (Hammer and Champy 1995) v komplexních podnikových informaèních systémech umoòuje
provádìt sbìr dat jen jednou pøi jejich vstupu do podniku a pouívat je a pozdìji. Napøíklad návrh sítì
veøejných slueb se mùe mìnit ve fázi návrhu a pozdìji se ve fázi výstavby aktualizuje, aby byly zaznamenány
vechny zmìny. Organizace tak mùe v kterémkoliv dobì jednodue zjistit, co je plánované a co postavené,
protoe vechna data jsou zadána jen jednou. Zvyuje se dùslednost pøi obchodních rozhodnutí, nebo se vude
pouívají stejná data.

1.4 Historie GIS
Shromaïování a øízení prostorových informací není v ádném pøípadì nová úloha. Probíhalo stovky let, ale
bez pomoci poèítaèù a informaèních systémù. Teprve v posledních desetiletích poèítaèové systémy ulehèily
lidem provádìní tìchto úloh. Pøesnìji øeèeno, první mapa nakreslená na papíøe se mùe povaovat za urèitý
druh informaèního systému. Nicménì v tomto textu budeme GIS chápat jen jako poèítaèový systém.
Administrativa potøebuje prostorové informace pro mnohá rozhodnutí a byla tak donucena systematicky
sbírat prostorová data pro své bìné operace. Vìdci od geografù po archeology sbírají a analyzují prostorová
data (Allen et al. 1990). A tak tedy základem pro porozumìní GIS by mohl být výèet tradièních úloh, které
posunuly aplikace GIS vpøed.
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Úlohy závislé na prostorových informacích (tedy typické úlohy pro GIS) lze rozdìlit do 3 hlavních skupin:
inventarizace, plánování a administrace. Do inventarizace jsou øazeny vechny aktivity, které umoòují
systematický sbìr informací o území, které lze pouít vícenásobnì. Zahrnují pøedevím mapovací aktivity, ale
té sèítání lidu, národní tématické atlasy atd. Existuje mnoho agentur a orgánù veøejné správy, které musí
sbírat prostorové informace pro správu prostorových objektù, jako napø. katastrální úøady (vytváøejí mapy a
dalí informace o nemovitostech, které se vyuívají pøi stanovování výe daní a pøi ochranì vlastnictví),
správci sítí a správci silnic. Urbanistické a územní plánování (na státní, okresní i místní úrovní) vyaduje
shromaïování a presentaci prostorových dat. Plánovací pøedpisy a s nimi související poadavky na mìøení a
mapování nejsou tak nové, jak by se mohlo zdát: vychází ze støedovìkých pravidel pro mìstskou výstavbu.
Kadá z tìchto skupin pohlíela na poèítaèové zpracování prostorových dat z hlediska svých individuálních
potøeb. První poèítaèový GIS, the Canadian Georaphical Information System, vznikl, protoe kanadské
ministerstvo hornictví a nerostných zdrojù v roce 1965 pochopilo, e mapy potøebné ke sledování obrovských
pøírodních zdrojù Kanady je moné vytváøet jen za pomoci poèítaèového systému. Mìstské úøady a správci sítí
pochopili, e poèítaèe jsou uiteèné k vytváøení detailních mìstských map, ke kterým lze pøipojit odpovídající
administrativní informaci. Dalími agenturami a organizacemi, které pøispìly k vývoji GIS, byly lesní správy,
armáda, poty a agentury pro výzkum vesmíru.
V poèáteèním období (zaèátek 60-tých a konec 70-tých let) výzkumné skupiny v USA, Kanadì, Spojeném
království, Nìmecku a výcarsku experimentovaly s poèítaèovými grafickými systémy a vyuily je v kartografii.
Digitizér byl vynalezen jako prostøedek na konverzi existujících map do digitální formy a grafický zobrazovací
soubor (Newman and Sproul 1979) byl upraven pro kartografické pouití. V 70-tých letech se zaèaly pouívat
pro tvorbu tematických map øádkové tiskárny. Výzkum na UC Berkeley a ETH Zurich koncem 70-tých let
ukázal, e GIS má mnoho spoleèného s databázemi. Byly pouity databáze optimalizované pro komerèní zpracování
dat a studovány datové struktury, umoòující dosaení rychlého pøístupu k prostorovým datùm (Frank 1981,
Guttman 1984). Zkoumalo se i rozíøení dotazovacích jazykù o prostorové atributy (Frank 1982).
Na konci 70-tých let se objevilo více programù pro GIS nebo, jak byly èastìji nazývány, pro automatizované
systémy mapování. Vznik dneních dvou vedoucích firem, Intergraph a ESRI, lze klást právì do tohoto období.
Intergraph se zamìøil na inenýrské sítì, zatímco ESRI obsluhoval trh urbanistického plánování. Tyto komerènì
dostupné softwarové balíky byly základem pro mnohé pokusy praktického vyuití GIS. Úøady veøejné správy
na celém svìtì se seznamovaly s potenciálem GIS pro správu prostorových dat a zapoèala série specializovaných
konferencí.
Zaèátkem 80-tých let se technologie GIS pouívala spíe experimentálnì. Pouze málo firem mìlo takovou
úroveò znalostí, aby mohly se ziskem bìnì pouívat technologii GIS. Správci sítí byli mezi prvními, kteøí
mohli prohlásit, e GIS je rentabilní a nahradili pùvodní zpùsob uchovávání záznamù ménì nákladnou poèítaèovou
GIS technologií. Od konce 80-tých let zaznamenává GIS v mnohých zemích 10 a 20% roèní nárùst. Ve vìtinì
pøípadù byl rùst limitován dostupností vykoleného, specializovaného personálu. Výuka GIS se stala dùleitou
souèástí prùmyslu GIS; prodejci stále více nabízeli kolení, zamìøená na pøekonání tohoto omezení.
V 90-tých letech se GIS stává vyspìlou technologií. Specializované firmy prodávaly alternativní systémy pro
specializované trhy, které byly postavené nad víceúèelovým GIS (jako naøíklad ESRI, Intergrph, Siemens,
Unisys a Smallworld), nebo na nezávislém software. Trhy jsou i aplikaènì specifické (katastry nemovitostí,
hydrologická data atd.) nebo to jsou národní trhy se specifickými poadavky na podporu jazyka, specifické
administrativní úkony a potøeby kolení.
Souèasný vývoj smìøuje ke komponentám v prostøedí otevøeného GIS (OpenGIS) (Buhler and McKee 1996),
kde nové spoleènosti nenabízejí kompletní GIS, ale jen nìkteré specializované èásti. Tyto spoleènosti spolupracují
s prodejci, kteøí prodávají obecné platformy. Mnoho malých GIS má pouze omezenou funkènost, jednou z
funkcí je obvykle prohlíení dat, které byly poøízeny a organizovány v jednom z komplexních systémù. Trh se
systémy s velmi limitovanými monostmi ovlivnilo rozhodnutí firmy Microsoft zahrnout do kanceláøského
balíku Office i prohlíeè geografických dat MapPoint.
Struèná charakteristika rùzných období GIS v jednotlivých desetiletích je uvedena v Tab. 1.
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1960-69

1970-79

1980-89

1990-99

2000

Hardware

Software

Data

Aplikace

Sítì

Tab.1 Historické období GIS

1.5 GIS jako produkt rùzných vìdních disciplin
Vývoj GIS ovlivnily rùzné vìdní disciplíny a kadá ho prohlauje za svùj produkt. Geografie, kartografie a
geodézie jsou jen nìkteré z nich. Kadá disciplína ve spojení s aplikaèní praxí pøispìla k specifickému pohledu
na GIS. Nìkteøí geografové se dívali na poèítaèe jako na nástroje, které by mohly dokonèit kvantitativní
revoluci v akademické geografii. Bylo mono zpracovávat statistická data, prostorová statistika se stala prakticky
pouitelnou a výsledky tematické analýzy bylo moné rychle pøevést do podoby mapy.
Kartografové pouívali poèítaèe jako elektronickou tuku: tvorba mapových originálù byla výraznì usnadnìna.
Aktualizace mapy vyadovala úpravy jen ve zmìnìných èástech, vechno ostatní se rychle pøekreslilo se
starého souboru.
Geodeti propagovali rozíøení katastru nemovitostí tak, aby zahrnoval i data od jiných uivatelù; víceúèelový
katastr pro úøady místní správy by mohl slouit rùzným uivatelùm a uetøit jim práci pøi aktualizaci stejných
dat. To znamená sníení nákladù díky sdílení dat.
Územní plánovaèi a krajinní architekti musí èasto najít oblasti, které splòují celý komplex podmínek; napøíklad
nalézt plochu s jiní orientací, v blízkosti eleznièní tratì a umístìnou v prùmyslové zónì. Pøekrytí nìkolika
tematických map umoní nalezení vech ploch s poadovanou kombinací atributù. Manuální metody jsou
omezené poètem vstupních vrstev a jejich monými kombinacemi.

1.6 Víceúèelový GIS dnes a zítra
GIS software se v posledních 30-ti letech rozvinul z jednoúèelových systémù na systém splòující mnoho
rùzných poadavkù. Organizace hledaly GIS, který by byl univerzálnìjí, take vývoj systému smìøoval k
integraci vìtího mnoství prvkù z jiných aplikaèních oblastí tak, aby se stal víceúèelovým. Rozíøená
funkènost má vak svoji cenu: dnení víceúèelové GIS mají i nìkteré vlastnosti, které jejich pouití komplikují.
Vyadují rozsáhlé kolení a velmi èasto je pro speciální aplikaci naprogramované i uivatelské rozhraní.
Pøizpùsobování se uivateli se stalo hlavní obchodní èinností.
Zaèátkem 90-tých let dosáhl monolitický GIS, který byl vyrábìný jednou spoleèností a obsahoval stále více
funkcí, svého zenitu. Vývoj v posledních pìti letech smìøuje ke GIS který:
se integruje s jinými systémy pro zpracování dat: GIS je jen jedna komponenta a musí
importovat data z a exportovat je do dalích procesù;
komunikuje pøes otevøené rozhraní s jiným GIS nebo podobnými systémy.

1.7 Význam GIS
Zdá se, e geografické informace mají ve statistice národních ekonomik mení význam. Geografické informace
sdílejí tento problém s mnostvím jiných aktivit, které se obvykle nevykonávají za poplatek a které se
nepovaují za ekonomickou aktivitu (napø. výchova dítìte, domácí pøíprava jídla). Navzdory tomu jsou GI
velmi dùleité, protoe prostor je nezbytný pro vechny lidské aktivity. Odhad, e 80% lidských rozhodnutí je
ovlivnìných prostorem nebo prostorovou situací (Albaredes 1992) je veobecnì uznávaný. Tento odhad je
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nízký; je tìké nalézt pøíklady èistì neprostorových rozhodnutí; dokonce rozhodnutí o osobách (od manelství
a po výbìr komisaøù EU) jsou ovlivnìny prostorovými souvislostmi.
K posouzení hodnoty geografických informací musíme zváit, jak pøispívají k produkci ekonomických hodnot:
informace o prostorové situaci zlepují vechna prostorová rozhodnutí. V souèasnosti tyto prostorové informace
nejsou ve vìtinì pøípadù rozhodování pøímo dostupné a proto se ani nepouívají, co vede k vyímu pouívání
zdrojù a redukci efektivity. V jiných situacích jsou GI v místì jejich vyuití: napøíklad informace o ulici
získáme ze smìrovek. Hodnota geografických informací spoèívá ve zkvalitnìní rozhodnutí. Je moné odhadnout
hodnotu geografických informací pro konkrétní rozhodnutí: je to hodnota zkvalitnìní rozhodnutí s ohledem
na poadovaný cíl. Tato hodnota mùe spoèívat v:
redukci zdrojù potøebných k dosaení cíle,
redukci rizika, co znamená, e rozhodnutí je v prùmìru vylepené,
redukci nákladù na pøijetí rozhodnutí.
V jakémkoliv pøípadì je moné na hodnotu nazírat v pojmech redukce pouití zdrojù, tj. ze standardního
ekonomického hlediska. Zvýení efektivity procesù pomocí prostorových informací je znaèné, co demonstruje
následující pøíklad.
Logistika je jedna z mála aplikací, kde je moné tuto hodnotu jednodue zjistit. Logistika je odvìtví zabývající
se pøesunem lidí a materiálu do míst, kde jsou zapotøebí. Je to významná souèást dneního hospodáøství a její
význam stále roste. GI v logistice pomáhají zlepit plánování tras pravidelných transportù (od kolních autobusù
a po sbìr odpadkù), zlepují vysílání záchranných vozidel, sniují èas potøebný na poskytnutí lékaøské pomoci
a zlepují distribuci zboí a slueb.
Ve vech pøípadech, kde byly zdokumentovány ekonomické výhody pouití GI v logistice, byly zaznamenány
úspory okolo 20% (Leiberich 1997). Nedávný pøíklad v Evropì dokládá celkové zlepení výkonu celoevropské
organizace pro servis IT výrobkù o 18% právì díky vyuívání GI. Nedávná studie, která se zabývala sníením
délky pracovních cest pro servisní pracovníky správy inenýrských sítí v Kalifornii naznaèila, e délky pracovních
cest mohou být sníeny o 20%. V tomto regionu je znaèné zneèitìní ovzduí automobilovou dopravou, které
se stalo se dùleitým a politicky citlivým problémem. Je proto vyadováno, aby vechny spoleènosti s velkým
vozovým parkem pouívaly GI a algoritmù pro plánování tras, aby omezily dopravu a pøispìly tak k ochranì
ivotního prostøedí. Podobných výsledkù bylo dosaeno pøi analýzách délek cest kolních autobusù nebo sbìru
odpadu ve mìstech.
Z dlouhodobého hlediska lze prohlásit, e geografické informace mohou pøispìt k podobným zlepením i v
dalích oblastech:
zemìdìlství a lesnictví s vyváenou produkcí dosáhne poadovaných výsledkù s minimálním pouitím
zdrojù, èím se zejména sníí zneèitìní prostøedí nitráty pocházejícími z nadmìrného hnojení. Systémy
pro kontrolu zemìdìlské produkce (Precision Farming) jsou viditelným pouitím GI.
v dopravì je ekonomický pøíspìvek informací znaènì podhodnocen: volný pøístup ke GI pro veøejnou
dopravu z volnì dostupných poulièních znaèek zvýhodòuje individuální silnièní dopravu. V budoucnosti
budou zvýené poadavky na mobilitu veøejné dopravy zvládnutelné jen v pøípadì, e se budou
pouívat automatizované informaèní systémy na plánování veøejné dopravy typu od dveøí ke dveøím
a mutlimodální cesty.
Rychlé zmìny v naem okolí, zvlátì v dopravní infrastruktuøe, omezují dùleitost tradièních zdrojù GI pro
dopravu. Za nìkolik let bude jízda autem ve mìstì bez navigace skuteèným dobrodrustvím. Zvýí-li se podíl
veøejné dopravy  co je základním pøedpokladem pro zachování ivotního prostøedí - informace se budou
muset potencionálním uivatelùm poskytovat mnohem lepím zpùsobem.

1.8 Vliv GI na ekonomickou efektivitu
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Pøijatý odhad 20% zlepení efektivity v logistice je iroce dokumentován jednotlivými pøípady (Leiberich
1997). Logistika je oblastí, kde je pouití GI pravdìpodobnì nejjednoduí  protoe rozhodnutí jsou jednoduchá
- a nejpokroèilejí. GI jsou zásadní pro správce sítí, kteøí internì utratí okolo 20 EURO za rok na jednoho
zákazníka a mohou dokumentovat, e etøí náklady; oèekávají se dalí investice, které pøinesou jetì efektivnìjí
výsledky.
Lze pøedpokládat, e pouití GI v jiných odvìtvích bude stejnì efektivní nebo jetì efektivnìjí. Nedávná studie
britské vlády naznaèila znaènou neefektivitu v procesu koupì a prodeje nemovitostí. Nová poèítaèová sí by
mìla zlepit tok informací mezi kupujícím a prodávajícím a dalími zúèastnìnými (napø. banky, realitní kanceláøe)
a tento proces koupì a prodeje nemovitostí urychlit, zlevnit a udìlat jej bezpeènìjím.
Mùeme smìle odhadnout, e potenciál GI na zlepení celkové efektivity naí ekonomiky je asi 15%, protoe
80% vech rozhodnutí má prostorový kontext a pøíspìvek GI ve zdokumentovaných pøípadech pøineslo zvýení
efektivity o 20%. Zvýení efektivity v ekonomice neznamená, e pracovníci budou zbyteèní, ale znamená, e
spoleènost mùe pouít tyto zdroje k jiným zámìrùm, které pøispìjí k lepímu ivotu obèanù. Lepí efektivita
ekonomiky té znamená mení zneèitìní ivotního prostøedí. Je zøejmé, e tento potenciál nebude vyuitý
bìhem nìkolika let, ale poukazuje se na to, e dlouhodobou strategií by mìlo být vyuití tohoto potenciálu v
následujících desetiletích.
Strategie musí obsahovat prvky s krátkodobými, støednìdobými a dlouhodobými efekty  ty znamenají pomoc
pro existující podnikatelské subjekty, snahu o zlepení politiky a praxe, investice do vzdìlání lidí a znalostí.

1.9 GI je rychle rostoucí obor
Experti OSN a národní experti odhadli, e se roènì utratí okolo 100 EURO/osobu za explicitní geografické
informace (polovina 90-tých let, v Evropì nebo v USA), co je okolo 30.000 miliónù EURO pro Evropu. To je
støízlivý odhad, který vìtinou zahrnuje náklady na sbìr prostorových dat a jejich správu v papírových nebo
elektronických archivech. Nezahrnuje implicitní sbìr nebo získávání GI v odvìtvích jako je doprava, logistika
(pokud není podporována pomocí IT), správa nemovitostí atd., je jsou odvìtvími s nejvyím rùstem a
nejvyím ekonomickým potenciálem.
V posledních letech byl v jednotlivých odvìtvích vykazován výrazný nárùst. Celkovì je nutné pro období 2005
a 2010 oèekávat hodnotu okolo 500 EURO/osobu a rok. Rychlost rozvoje není limitována ekonomickými
faktory, ale vìtinou dostupností dat, koleným personálem a znalostmi.
Hodnoty 100 a 500 EURO na osobu a rok je moné pouít pro souèasný odhad významu GI v jednotlivých
státech. Tuto hodnotu lze pøevést, napøíklad na poèet zainteresovaných lidí: detailní odhady uvádìjí, e 1
osoba z 1000 by mìla být vzdìlaná a vykolená jako profesionál vnímající prostorový aspekt (Spatially Aware
Professional). Znamená to, e je nutné ve vech evropských zemích provádìt kolení na vech úrovních.

1.10 Pøekáky pouití GI v Evropì
Trh GI v Evropì má jinou dynamiku ne trh v USA. V USA, United States Geological Survey  USGS (Geologická
sluba Spojených státù) a Bureau of Census (Statistický úøad) mají mandát na sbìr a v podstatì bezplatné íøení
geografických dat, která zahrnují topografii a demografickou statistiku. V Evropì provádí sbìr topografických
a demografických dat národní agentury, které pracují na základì jiných zákonù a mají jiné mandáty. Jakmile
výe uvedené americké organizace pøevedly svoje data do elektronické podoby, trh USA se brzy nasytil.
Topografická data, ulièní sí a demografická data pokrývají celý stát od malého do støedního mìøítka a jsou
volnì dostupná po internetu jen za cenu reprodukce. To umoòuje experimentování a vývoj aplikací. V Evropì
podobný vývoj nenastal z rozlièných pøíèin. Tøi nejdùleitìjí jsou (Meixner and Frank 1997):
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GI se èasto nepouívají proto, e potenciální uivatelé si neuvìdomují, e provádí prostorová rozhodnutí a e
by tato rozhodnutí mohli vylepit získáním dalích informací. Èasto není známo, jaké informace jsou k dispozici
(napø. jen málo firem pouívá iroce dostupná prostorovì-demografická data shromádìná národními statistickými
úøady  viz GISMO, GeoMarketing Internet Service pro malé a støední firmy pouívající OpenGIS, http://
www.gismo.nl/), kde jsou k dispozici a jak mohou být vyuity.
1.10.2 Nedostupnost
Hlavním problémem není to, e geografická data nejsou sbírána  ve skuteènosti má Evropa pravdìpodobnì
lepí soubor geografických dat, ne-li USA, ale tato data nejsou pøímo dostupná. Hlavní pøekáky jsou tyto:
data nejsou dostupná v elektronické formì, formát neodpovídá formátu uivatele (nedostatek standardizace),
byrokratické pøekáky, cenová politika, která je zaloena na nákladech a ne na uitku, který mùe uivatel z
dat mít.
1.10.3 Rozdrobení trhu
Kromì individuálních pøekáek v kadém z národních GI trhù, má Evropa i pøekáku v podobì rozdrobení do
malých trhù. Dostupných je pouze málo evropských datových souborù ; postupy, politika a pravidla pro GI
jsou v kadém státì jiné a není moné dospìt k øeení, které by bylo funkèní na vìtím evropském trhu v
odpovídajícím ekonomickém mìøítku.

1.11 Závìr
GI jsou velmi dùleité pro vechna rozhodnutí, která ovlivòují prostor  co je vìtina rozhodnutí, která
dìláme. Význam geografických informací se podceòuje, protoe se vìtinou získávají podle potøeby z
bezprostøedního okolí nebo jsou dostupné zdánlivì bez námahy, nebo je získáváme z okolního prostøedí díky
dlouhodobým ivotním zkuenostem. V dnením svìtì, který se vyznaèuje vysokou mobilitou a je stále více
pøetváøen technologiemi, se musí s GI pracovat specificky.
Geografické informaèní systémy pouívají informaèní technologie k systematickému sbìru, správì a prezentaci
geografických informací, které uivatelé potøebují. Vyvinuly se ze systémù pro poèítaèem asistovanou produkci
map na dùmyslné nástroje pro analýzu prostorových informací a prezentaci výsledkù v grafické nebo tabulkové
podobì vhodných pro rozhodovací proces.
Geografické informace jsou rychle se rozvíjejícím podnikatelským odvìtvím a stanou se dùleitou souèástí
technologie informaèní spoleènosti. Bìhem nìkolika let budou pøedstavovat hodnotu a 500 EUR na osobu a
rok a více ne 1 osoba z 1000 bude potøebovat pøi své èinnosti znalosti a zkuenosti z oblasti práce s geografickými
informacemi.
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2. Základní koncepce GIS
Cíle:

Základní koncepce GIS

Uvedení základních znalostí informaèních technologií potøebných pro
porozumìní GIS.
Vysvìtlení rozdílu mezi reálným svìtem a modelem reálného svìta v GIS
a vysvìtlení, jak lze mezi nimi pøecházet
Vysvìtlení pojetí organizace a zpracování dat v GIS.

Vzdìlávací výstupy:

Technické a programové vybavení a sítì (na manaerské úrovni).
Jak lze v GIS modelovat reálný svìt: rastrový versus vektorový datový
model, (prostorové) objekty a databáze
Základní koncepce GIS - referenèní systémy, pøesnost dat, vizualizace,
generalizace a prostorové analýzy.

Následující kapitola je úvodem do základní koncepce geografických informaèních systémù jako nástrojù pro
záznam a manipulaci s daty charakterizujícími prostor. Na prostor je moné pohlíet dvìma zpùsoby (viz. odst.
1.3): z pohledu objektù nacházejících se na daných místech a z pohledu vlastností tìchto míst. Mùeme se ptát
bud: Kde se nachází x? nebo: Co se nachází v místì x?. V odstavci 2.1 jsou uvedeny základní koncepty
pouité pro modelování geometrických a popisných dat. V odstavci 2.2 jsou diskutovány prostorové koncepty
relevantní pro GIS. Zaèneme struèným popisem referenèních systémù a problematiky nejistoty a pøesnosti
geodat. Dále je vysvìtlen pøístup z pohledu polí a rastrù, pouitých pro reprezentaci prostoru a prostorových
objektù. Na konec se budeme zabývat geometrickými vlastnostmi prostorových objektù a uvedeme podrobný
pøíklad vektorového datového modelu. Odstavec 2.3 poskytuje struèný pøehled základních principù poèítaèového
technického vybavení v míøe nezbytné pro vyuití GIS. Jsou zde popsány komponenty technického vybavení,
operaèní systémy a sítì.
Odstavec 2.4 poskytuje pøehled prostorových analýz, které lze provádìt v GIS, a uvádí také rùzné pøíklady.
Koneènì odstavec 2.5 demonstruje rùzné problémy spojené s vizualizací v GIS a dále je zamìøen na strukturu
a konstrukci map, kartografickou generalizaci a interaktivní kartografii.

2.1 Modelování reality v geografickém informaèním systému
Informaèní systém mùe být obecnì definován jako soubor osob, postupù a zaøízení navrený, vytvoøený,
øízený a udrovaný pro potøeby sbìru, zaznamenávání, zpracovávání, ukládání, výbìr a zobrazování informací
(Ralston, Reilly, 1992). Obvykle je tento termín uíván pøeci jen v mnohem uím významu, který odpovídá
poèítaèovému systému pro ukládání, zpracovávání a zobrazování digitálních dat. Aèkoliv první informaèní
systémy uívaly pro ukládání dat individuální datové soubory, moderní informaèní systémy jsou ji zaloeny na
databázových systémech (obr. 5). Databázové systémy nejsou omezeny jen na uloení dat v databázi. Obsahují
také systém øízení báze dat (SØBD; angl. Database Management System  DBMS). Systém øízení báze dat je èástí
veobecnì pouitelného programového vybavení pro práci s databází, která umoòuje její snadné vytvoøení,
definici komplexních struktur v ní, její údrbu a dotazování. Specifické aplikaèní programové vybavení (jako
je napøíklad GIS) mùe pøistupovat k datùm právì prostøednictvím SØBD.
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Obr. 5: Informaèní systém zaloený na databázovém systému
Datové modely jsou pouívány pro popis struktury a obsahu databáze. Modely vysoké úrovnì, jako je model
entit a vztahù (angl. Entity-Relation Model  E-R model), jsou pouívány bìhem konceptuálního návrhu a
neobsahují jakékoliv implementaèní detaily. Datový model poskytuje koncept, pomocí kterého jsou popisována
data aplikace a dále srozumitelným zpùsobem zachycuje entity a jejich vztahy. Implementaèní modely, jako je
relaèní model (angl. Relational Model), které popisují aplikaèní data jako tabulky a operace nad nimi, jsou
vyuívány pøi logickém návrhu. Databázové schéma je navreno pomocí datového modelu, který je podporován
v SØDB na nìm je zaloena aplikace. Modely nízké úrovnì jsou pouívány v prùbìhu fyzického návrhu pro
definování toho, jak jsou data fakticky ukládána.
2.1.1 Konceptuální modelování
Konceptuální datový model je pouíván pro vyjádøení struktury informací v systému, tedy typù dat a jejich
vzájemných vztahù. Mìl by pùsobit jako prostøedník mezi uivateli, systémovými specialisty a strojovou úrovní
(Worboys, 1995). Jeden z nejbìnìji pouívaných pøístupù pro vytváøení konceptuálního modelu informaèního
systému je model entit a vztahù (E-R model), který byl poprvé zaveden Chenem (1976). E-R model popisuje
prostøedí aplikace prostøednictvím entit, jejich vlastností a jejich vzájemných vztahù. Entita je objekt, který
existuje v prostøedí uvaované aplikace a je odliitelný od jiných objektù (napø. úklidové vozidlo se státní
poznávací znaèkou L-3417, dálnice H10). Atributy reprezentují vlastnosti entit. Napøíklad jednou z vlastností
úklidového vozidla je jeho
èíslo SPZ L-3417. Vztah reprezentuje asociaci mezi dvìma a více entitami. Napøíklad vztah vlastní reprezentuje
relaci mezi úklidovou èetou a jejím úklidovým vozidlem (tj. posádka vlastní vozidlo). Aplikaèní prostøedí je
obvykle modelováno na úrovni typù entit a typù vztahù, které reprezentují podobné entity a podobné vztahy
(obr. 6).

Obr. 6: Pøíklad E-R diagramu
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Pro popis konceptuálního modelu systémù, tj. databází a aplikací dohromady, je stále více a více pouíván
unifikovaný modelovací jazyk (angl. Unified Modeling Language  UML (Booch a kol., 1997)). UML se snaí
sjednotit rùzné metody konceptuálního modelování. Integruje E-R model s objektovì-orientovaným návrhem:
pro entity (tj. objekty) mohou být definovány operace. UML umoòuje více úhlù pohledu na problém a více
úrovní detailù. Pro usnadnìní jeho aplikace jsou k dispozici i programové nástroje.
2.1.2 Logický návrh databáze
V prùbìhu logického návrhu je konceptuální schéma databáze pøetransformováno do relaèního datového
modelu zvoleného SØBD. Na základì relaèního modelu je ji snadné implementovat skuteènou databázi. Dnes
existuje celá øada komerèních databázových systémù zaloených na relaèním modelu. Relaèní model zavedený
Coddem (1970) reprezentuje data v databázi jako soubor relací. Relaci je moné si pøedstavit jako tabulku
hodnot reprezentujících mnoinu podobných objektù reálného svìta a jejich vzájemných vztahù. Øádky tabulky,
zvané tuples, definují objekty reálného svìta nebo vztahy mezi tìmito objekty reálného svìta. Sloupce
tabulky reprezentují atributy, respektive hodnoty atributù (tab. 2). Hlavními dùvody popularity relaèního
modelu jsou jeho schopnost definovat operace nad relacemi, jejich výsledkem jsou opìt relace, a dále podpora
výkonných deklarativních jazykù. Standardním jazykem pro výbìr dat v relaèních databázových systémech je
SQL (angl. Structured Query Language (Ingram, Philips, 1987)). Jedním z omezení SQL je absence pøímé
podpory prostorových operací. Proto byly pro pøekonání omezení jazyka SQL navrhovány objektovì-orientované
databáze s odpovídajícími objektovì-orientovanými datovými modely. Nejnovìjí vývoj vedl také v oblasti
relaèních a postrelaèních databází k zaèlenìní prostorových operací do SQL standardu, take geoinformace je
dnes moné ukládat i spravovat pomocí stejného SQL jazyka, který je pouíván pro neprostorová data
(Scarponcini, 1999).
Èíslo posádky

Poèet èlenù

Provozní kapacita

1

4

5

2

2

6

Tab.2: Pøíklad tabulky pro ukládání údajù o posádkách

2.2 Prostorové konceptuální modely implementované v GIS
Z hlediska prostorových konceptuálních modelù, tak jak jsou pouity pøi tvorbì GIS, existují dva základní
pohledy na svìt - rozloení vlastností (angl. field view) a rozloení objektù (angl. object view) (Couclelis,
1992). Jevy reálného svìta charakterizované rozloením vlastností jsou spojité a mohou být reprezentovány
jako nekoneèná mnoina bodù s pøidruenými vlastnostmi. Sbíraná data slouí k aproximaci souvislého pole
hodnot pøísluného jevu. Pøíkladem takových jevù mohou být teploty nebo nadmoøské výky. Pøi tomto
pohledu na reálný svìt mùeme klást dotazy typu co se nachází v místì x, napø. jaká je nadmoøská výka v
bodì (x,y)? Tyto jevy jsou obvykle reprezentovány v rastrovém formátu. Jiné jevy jsou zaloeny na objektech,
a prostor je proto determinován diskrétními entitami. Pøíklady takovýchto entit mohou být silnice, budovy,
mìsta atd. V tomto pøípadì GIS obsahuje jak tematické, tak i geometrické (prostorové) informace o
reprezentovaných objektech. Pøi tomto pohledu na reálný svìt mùeme klást otázky typu kde je objekt X,
napø. kde je auto s SPZ L 1968? Geometrie prostorových objektù je obvykle reprezentována ve vektorovém
formátu. Podstatnou roli zde hraje výbìr referenèního systému a pøesnost geometrických dat. Konverze mezi
obìma prostorovými konceptuálními modely je moná, avak vdy je provázena ztrátou informací.

2.2.1 Referenèní systémy
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Souøadnice jsou pøímým vyjádøením polohy sledovaného jevu na zemském povrchu. Vzhledem ke znaèné
nepravidelnosti zemského tìlesa (geoidu) je geoid nahrazován rotaèním elipsoidem, který se k nìmu nejvíce
pøimyká. Existuje mnoho takto navrených elipsoidù a pouitý elipsoid je základní informací o souøadném
systému. V praxi se u nás mùete nejèastìji setkat s elipsoidy Besselovým, Krasovského a WGS48. Souøadnice
skládající se ze zemìpisné íøky (+90°..-90°) a zemìpisné délky (+180°..-180°) se nazývají geografické a jsou právì
vyjádøením polohy jevù na zvoleném rotaèním elipsoidu. Pøi vizualizaci geografických dat a u formou mapy
nebo na obrazovce poèítaèe potøebujeme polohu objektù zobrazit z elipsoidu do roviny. To se provádí pomocí
tìles, které lze
do roviny rozvinout a které pøimkneme k elipsoidu tak, aby v oblasti je nás zajímá bylo co nejmení zkreslení
(touto zájmovou oblastí jsou obvykle státní celky, zde hovoøíme o národních systémech nebo celý svìt). Do
roviny rozvinutelná tìlesa jsou válec, kuel nebo sama rovina, nicménì v souèasnosti se pro rovinná zobrazení
pouívají rovnice neodpovídající konkrétním útvarùm. Poloha jevu v rovinì je pak definována kartézskými
souøadnicemi, které jsou urèeny výe zmínìným zobrazením polohy jevu na elipsoidu na do roviny rozvinutelná
tvar a urèením poèátku. jejich jednotkami jsou obvykle uívané délkové míry, u nás se v souèasnosti jedná o
metry. Soustava geodetické datum (elipsoid s referenèním bodem a datem urèení), geografické souøadnice s
urèením poledníku, zobrazovací rovnice a kartézské souøadnice s poèátkem tvoøí dohromady souøadný systém.
U nás patøí k nejèastìji pouívaným systémùm S-JTSK a S-42. Nìkdy je souèástí urèení polohy jevu i jeho
nadmoøská výka. Tento údaj udává vertikální vzdálenost jevu od pomyslné hladiny moøe nacházející se pod
ním. Výka této hladiny je odvozena pomocí skuteèné hladiny moøe namìøené v urèitém bodì, který je pak
parametrem výkového systému (napø. systém Balt).
2.2.2 Nejistota a pøesnost
Nejistoty a chyby jsou s geodaty neoddìlitelnì spojeny a mohou mít dopady na analýzu dat a modelování
(Burrough, McDonell, 1998). Chyby se mohou objevit v rùzných fázích, sbìrem dat poèínaje a jejich prezentací
v GIS konèe. Analýzy kvality geodat provedené v rùzných státech vedly ke shodì na sadì prvkù kvality geodat
(Guptill, Morrison,
1995):
Rodokmen geodat zahrnuje popis zdrojového materiálu, ze kterého byla data odvozena a metod
pouitých pro jejich odvození. Tyto informace jsou velice dùleité, protoe ovlivòují vechny dalí
prvky kvality geodat.
Polohová pøesnost zahrnuje parametry pøesnosti urèení horizontální a vertikální polohy geoprvkù v
datové sadì. Tato pøesnost urèování geografické polohy závisí na mìøických zkuenostech, pouité
metodì (napø. fotogrammetrie, GPS) a na volbì kartografického zobrazení.
Atributová pøesnost závisí na promìnlivosti sledovaného fenoménu, pøesnosti mìøicího pøístroje a
moném (patném) vlivu pozorovatele.
Úplnost je dalím dùleitým prvkem kvality geodat. Ta popisuje vztahy mezi objekty reprezentovanými
v GIS a universem vech tìchto objektù.
Logická konzistentnost se zabývá vìrností vztahù zakódovaných v datové struktuøe digitálních
geodat.
Sémantická pøesnost se týká významu vìcí v realitì a vztahuje se proto k významu geografických
objektù a ne k jejich geometrické reprezentaci.
A koneènì èasové informace popisují datum pozorování, druh aktualizace a èasový interval, po
který jsou záznamy geodat platné.
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Vechna tato data jsou souèástí tzv. metadat  dat o datech. Pro firmy pracující s geodaty je dobrá dokumentace
datových sad extrémnì dùleitá, aby bylo jisté, e geodata mohou být pouívána i po výmìnì pracovníkù a
pøípadnì i programového a technického vybavení (Strobl, 1995). Poskytovatelé dat potøebují sdìlit uivatelùm,
jaká data mají k dispozici a k èemu mohou být pouita. Metadata jsou urèena právì pro tyto úèely (Timpf a
kol., 1996).
2.2.3 Pole a rastry
Pøi studiu rozloení vlastností jsou hodnoty vlastností zemského povrchu zpracovávány jako funkce, které
mohou nabývat hodnot v jakémkoliv místì dvourozmìrného prostoru. Takovýto popis terénu mùe být
zaloen bu´dto na náhodnì rozloených bodech nebo na bodech, které jsou pravidelnì rozmístìné v møíce
(obr. 7). Nepravidelné rozloení bodù se objevuje, kdy jsou data sbírána v prùbìhu terénních mìøení a
prùzkumù, jako jsou odbìry vzorkù pùd, zkoumání vegetaèního krytu nebo mìøení výkových dat. Naproti
tomu vyuití technik dálkového prùzkumu Zemì vede k rastrové struktuøe popisu terénu (viz obrázek: bodový
a buòkový rastr).

Obr. 7: Rùzné konfigurace propojování hodnot atributu s polohou.
Rastr je souborem bodù nebo bunìk pokrývajících terén v pravidelné síti. V bodovém rastru jsou popisná
data, pøísluná k prvku toho rastru, vztaena k poloze bodu jen tento prvek reprezentuje. V buòkovém rastru
se popisná data vztahují k celé ploe reprezentované odpovídajícím prvkem. Polohy prvkù rastru jsou popisovány
bu´dto pomocí indexù (i, j) nebo souøadnic (X, Y). Velikosti krokù DX a DY definují rozliení rastru; èím mení
je krok, tím vìtí je rozliení. Velké rozliení znamená, e pro pokrytí terénu je potøebné mnoho rastrových
prvkù (mnoho dat), zatímco mení rozliení sníí tento poèet (ménì dat). Tematické aspekty popisu zemského
povrchu jsou vyjádøeny popisnými daty rastru. Pokud rastr popisuje jen jeden tematický aspekt, bude mít jen
jeden atribut, jako je napø. nadmoøská výka nebo vyuití území. Uivatel nyní mùe vybírat rastrová data a
odvozovat nová data z dat uloených provádìním analýz nebo aritmetických operací. Pøíkladem výbìru podle
hodnoty atributu mùe být: Udej polohu (i, j) vech prvkù rastru, pro nì je hodnota atributu rovna w.
Uivatelé èasto chtìjí kombinovat více rùzných atributù pro kadý prvek rastru a pouít je jako vstup funkcí
více promìnných (Tomlin, 1990). Jako pøíklad lze uvést jednoduchý dotaz na nadmoøskou výku a sklon
svahu: Pøi vyhledávání oblastí se sklonem svahu < 15 % a nadmoøskou výkou > 750 m, mùeme pøekrýt dvì
digitální mapy stejné oblasti. Výsledek lze vidìt na obr. 8.
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Obr. 8: Výsledek jednoduché pøekryvné operace (pøevzato z http://esrnt1.tuwien.ac.at/MapModels/
MapModels.htm).
2.2.4 Geometrie prostorových objektù
Volba reprezentace geometrie objektù reálného svìta v GIS musí být pøizpùsobena zpùsobu pouití geometrických
informací. Pro kadou tematickou tøídu objektù musí být pøijato rozhodnutí, zda budou objekty reprezentovány
jako bodové, liniové resp. ploné (obr. 9). V pøípadì bodových objektù se ukládá pouze jejich poloha. U
liniových objektù se ukládá jejich poloha a tvar a jediným mìøeným parametrem je délka. V pøípadì ploných
objektù bude dána jejich poloha a tvar a mìøenými parametry budou obvod a plocha polygonu.

Obr. 9: Tøi geometrické typy objektù
Geometrická struktura objektù mùe být reprezentována bu´dto s vyuitím rastrového datového modelu nebo
s vyuitím vektorového datového modelu. Buòky rastru reprezentují ploné segmenty, take tato geometrie je
nejvhodnìjí pro reprezentaci ploných objektù. Ke kadé buòce je pøipojeno návìtí uvádìjící, ke kterému
objektu buòka patøí. Ménì vhodné jsou rastry pro reprezentaci bodových a liniových objektù. Ve vektorovém
datovém modelu je geometrie objektù reprezentována posloupností souøadnic bodù, které definují jak objekty
bodové tak i liniové, a jejich prostøednictvím hranice ploných objektù . Geometrické prvky vektorovì
strukturované reprezentace zemského povrchu lze vidìt na obr. 10. Elementární vztahy mezi tìmito geometrickými
prvky byly formulovány v matematické disciplínì zvané teorie grafù (Wilson, Watkins, 1990; Gersting, 1993).
Graf se skládá ze dvou mnoin: mnoiny uzlù N = {n1, n2, , nN} a mnoiny hran E = {e1, e2, , eA}. V
geometrii popisu povrchu jsou body zpracovávány jako uzly a segmenty linií jako hrany.
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Obr. 10: Geometrické prvky pro vektorovì strukturovanou reprezentaci povrchu.
2.2.5 Pøíklad vektorovì strukturovaného datového modelu
2.2.5.1 Konceptuální datový model (viz také 2.1.1)
Reprezentace zemského povrchu uvádìného zde jako jednoduchý pøíklad (obr. 11) se skládá ze dvou typù
geometrických prvkù (tj. uzlù a hran) a tøí typù objektù lokalizovaných na zemském povrchu (tj. bodových,
liniových a ploných objektù). Polohová informace je napojena na uzly v podobì dvou atributù, jednoho pro
X-ovou a jednoho pro Y-ovou souøadnici. Tematické informace mohou být napojeny na objekty rovnì v
podobnì seznamu atributù. Pøíklad v tomto odstavci je jednoduchý, jedinou tematickou informací udanou pro
objekty je atribut specifikující tematickou tøídu, ke které patøí.
2.2.5.2 Logický datový model (viz také 2.1.2)
Konceptuální model je nezbytné pøetransformovat do struktury databázového modelu, který mùe být
zpracováván informaèním systémem (tj. do logického modelu). Pøíkladem takovéhoto logického modelu mùe
být tabulková struktura relaèního modelu. Obr. 12 ukazuje, jak mohou být pro entity konceptuálního modelu
definovány tabulky a ukazuje také jejich vzájemné vztahy. Obrázek obsahuje ètyøi ploné objekty, dva liniové
objekty a dva bodové objekty.

Obr. 11 Pøíklad vektorovì strukturovaného popisu terénu
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Jak je zøejmé z obr. 12, tato data mohou být uloena v tabulkách. První tabulka je nazvána bodový objekt,
kadý øádek této tabulky reprezentuje jeden bodový objekt. První atribut id udává èíslo slouící pro identifikaci
bodového objektu. Druhý atribut udává tematickou tøídu bodového objektu. Tøetí atribut nid udává identifikaèní
èíslo uzlu, který obsahuje informaci o poloze. Druhá a tøetí tabulka obsahuje informace o liniových a ploných
objektech. Ètvrtá tabulka udává èísla uzlù a souøadnice uzlù. Pátá tabulka obsahuje informace o hranách. Kadá
hrana mùe být identifikována kombinací svého poèáteèního uzlu (b) a koncového uzlu (e). Atributy le a ri se
vztahují k ploným objektùm, nacházejícím se na levé a pravé stranì hrany.

Obr. 12: Tabulková struktura pro vektorová data
Informace o poloze objektù jsou v tomto pøíkladì udány v podobì souøadnic uzlù. Informace o tvaru mùe být
odvozena z kombinace dat o uzlech a hranách. Informace o topologii jsou obsaeny v tabulce hran.
2.2.5.3 Pøíklady dotazù aplikovaných na vektorová data
Pro získání informací o poloze a tematických aspektech jednotlivých objektù je moné formulovat dotazy:
Jakým typem objektu je objekt s identifikaèním èíslem (id) 7?
Systém mùe prohledávat tabulky objektù, dokud nenajde pro atribut id hodnotu 7. Tato hodnota se vyskytuje
v tabulce bodový objekt, atribut tøída má pro tento objekt hodnotu mlýn a proto odpovìï zní Objekt èíslo
7 je bodový objekt náleející k tøídì mlýn..
Jinými pøíklady dotazù tohoto typu jsou:
Kde leí objekt s identifikaèním èíslem 7?
Kde je ploný objekt s id C?
Obecnými pøíklady dotazù na topologii objektù jsou:
Které plochy obklopují dané mìsto?
Které oblasti jsou napojeny na danou eleznici?
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Tøídy objektù jsou definovány prostøednictvím charakteristik, které mají jejich èlenové spoleèné. Napøíklad
objekty lokalizované na zemském povrchu mohou být rozdìleny na základì svých geometrických charakteristik
(tj. na bodové, liniové a ploné) nebo na základì svých tematických charakteristik. Pak mluvíme o tematických
tøídách. Tøídy jsou vytypovávány na základì faktu, e objekty náleející do stejné tøídy sdílejí stejnou strukturu
popisu. Následující pøíklad vysvìtluje tento koncept.

Obr. 13: Tabulky pro dvì tøídy vyuití území
Je dána farma, obhospodaøující jak ornou pùdu, tak i pastviny. Farmáø spravuje oba typy pùd odlinì, a proto
potøebuje rùzné typy informací pro správu a uívání tìchto pozemkù. Pokud chce vyuít informaèní systém,
musí pracovat se dvìma odlinými tøídami objektù. Sloupce W1, W2 a W3 na obr. 13 reprezentují tematické
atributy tøídy pastviny a sloupce A1 a A5 reprezentují tematické atributy tøídy orná pùda. Kadá tøída má
svoji vlastní strukturu atributù a pro kadý objekt bude kadému atributu pøiøazena hodnota. Nyní mùeme
rozíøit seznam atributù obou tøíd o data týkající se rozlohy, pùdní vlhkosti a typu pùdy. Vytvoøením nové
tabulky s tìmito atributy dosáhneme mnohem obecnìjího popisu objektù. Rozdíl mezi ornou pùdou a pastvinou
je pak v dalí specifikaci objektù. Obr. 14 ukazuje hierarchii tøíd pro pùdu.

Obr. 14: Hierarchie tøíd pro pùdu pastviny (W1 = druh traviny, W2 = produkce biomasy, W3 = hnojivo, A1 =
druh plodiny, A2 = datum zaset, A3 = hnojivo, A4 = herbicidy, A5 = plodina v loòském roce)
O tøídì pozemek farmy mluvíme jako o generalizované tøídì nebo nadtøídì nad tøídami orná pùda a pastviny.
Objekt, který patøí do tøídy pastvina dìdí nejen atributy této tøídy, ale také atributy nadtøídy pozemek
farmy. Agregaèní hierarchie popisuje zpùsob, jek jsou z elementárních objektù skládány sloené objekty a jak
mohou být tyto sloené objekty dále skládány tak, aby vznikaly jetì mnohem sloitìjí objekty. Pøíklad
takovéto agregaèní hierarchie je uveden na obr. 15.
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Obr. 15: Pøíklady agregace objektù
Pøi pøechodu z úrovnì 1 na úroveò 2 jsou jednotlivá pole skládána do pozemkù. Dále je k tìmto pozemkùm
pøidán i dvùr farmy a vznikne tak objekt reprezentující celou farmu. Ve tøetím kroku je vìtí poèet farem
poskládán tak, aby vytvoøil farmáøskou oblast. V agregaèní hierarchii sloené objekty dìdí hodnoty atributù
objektù, ze kterých jsou poskládány. Pokud jsou elementární objekty poskládány do sloených objektù, jsou
èasto agregovány i jejich hodnoty atributù. Výnos farmy je obvykle souètem výnosù jednotlivých polí a výnos
farmáøské oblasti je souètem výnosù farem (Frank a kol., 1997).

2.3 Od informaèních technologií ke GIS
GIS, stejnì jako kterákoliv jiná souèást informaèních technologií, se skládá z komponentù technického vybavení,
které jsou pøípadnì propojené komunikaèní sítí a øízené programovým vybavením. Tato sekce zmiòuje nejdùleitìjí
koncepty a ukazuje, jak aktuální trendy v oblasti informaèních technologií ovlivòují GIS.
2.3.1 Technické vybavení
Komponenty technického vybavení GIS zahrnují pøinejmením centrální procesorovou jednotku (CPU) s operaèní
pamìtí, ke kterým jsou pøipojena zaøízení slouící pro ukládání, vstup a výstup dat (obr. 16). V prùbìhu 90.
let se poèítaèe vyvinuly od jednoduchých autonomních systémù ke komponentám celosvìtové poèítaèové sítì.
Aplikace GIS dnes zahrnuje typicky mnoho komponent, které jsou øízeny procesorem a které se specializují na
co nejefektivnìjí poskytování urèitých slueb.

Obr. 16: Komponenty technického vybavení GIS
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V 60. letech byl operaèní systém definován jako programové vybavení øídící technické vybavení poèítaèe. Dnes
je za hlavní cíl operaèního systému povaována správa zdrojù, které zahrnují kapacitu procesoru, pamìový
prostor a komunikaèní kanály. Operaèní systémy se èasto skládají z mnoha vrstev nacházejících se mezi technickým
vybavením a veobecnými nástroji pro vìdu, obchod, automatizaci kanceláøe, øízení výroby a geoinformaèní
aplikace, jak je ukázáno na obr. 17.

Obr. 17: Operaèní systémy jakoto vrstvy mezi technickým vybavením a aplikaèním programovým vybavením
Správa zdrojù pøidìluje jednotlivým úlohám procesory, pamì, vstupnì/výstupní zaøízení, komunikaèní zaøízení
a data. Operaèní systémy plní celou øadu funkcí, jako je implementace uivatelského rozhraní, sdílení technického
vybavení a zaøízení více uivateli, umoòuje uivatelùm sdílet data mezi sebou navzájem, zabraòuje uivatelùm
ve vzájemném ovlivòování úloh, plánuje vyuití zdrojù jednotlivými uivateli, usnadòuje vstup/výstup, zajiuje
zotavení se po chybì, úètuje vyuívání zdrojù, usnadòuje paralelní zpracovávání, organizuje data pro potøeby
bezpeèného a rychlého pøístupu a zajiuje komunikaci. Úlohou operaèního systému je abstrahovat technické
vybavení tak, aby uivatelé mìli usnadnìno provozování aplikací. Jednodue øeèeno, operaèní systémy je
moné rozliovat podle poètu uivatelù, kteøí mohou pracovat souèasnì. Nehledì na osobní a nìkteré specializované
poèítaèe dnes prakticky vechny operaèní systémy obsluhují více uivatelù. Jako pøíklady operaèních systémù
lze uvést:
UNIX
UNIX je známý více úlohový operaèní systém. Jeho poèátky sahají do 60. let, kdy byl vyvíjen v Bell Laboratories. Jednou z jeho charakteristik je velice jednoduchý systém adresáøù a velice elegantní zpùsob práce se
soubory. Prostøednictvím mechanizmu pipe umoòuje vytváøení propojení mezi programy. UNIX je de facto
standard v oblasti operaèních systémù a mnoho produktù GIS bìí pod nìkterou z variant tohoto operaèního
systému.
Mac OS
Mac OS je standardním operaèním systémem pro poèítaèe MacIntosh. Nejnovìjí verze Mac OS jsou vylepené
pøedevím v oblasti provádìní úloh v prostøedí poèítaèových sítí.
DOS
DOS (a MS-DOS prodávaný firmou Microsoft) byl standardním operaèním systémem osobních poèítaèù PC. Je
jednoúlohový. Jeho pøíkazový jazyk je v urèitých smìrech podobný operaènímu systému UNIX. Bìí na milionech
poèítaèù PC vude na svìtì a je základem 560 000 aplikací  nejvìtí sady aplikací v jakémkoliv poèítaèovém
prostøedí.
Windows
Windows byly zpoèátku zaloeny na operaèním systému MS-DOS a byly pùvodnì navreny jako vizuální rozhraní
nahrazující pøíkazový jazyk operaèního systému DOS. Nyní, díky evoluci Windows, se vyvinuly do nového
operaèního systému, zvlátì ve verzi Windows 95, 98 a dalích.

Windows NT
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Windows NT (New Technology) pøidaly ke grafickému uivatelskému rozhraní víceuivatelské prostøedí, robustnost
a bezpeènost, pùvodnì existující pouze u systémù zaloených na operaèním systému UNIX. Aè byl tento
operaèní systém pùvodnì navrený pro pracovní stanice (Windows NT Workstation) a servery (Windows NT
Server), pokraèuje ve svém vývoji jako Windows 2000 Professional pro pracovní stanice, Advanced Server
pro servery a Data Centre pro rozsáhlé instalace. Poslední øadou tohot OS je MS Windows XP.
Linux
Linux je volný operaèní systém. Uívá Internet a standardní prùmyslové komponenty a protokoly a pøedstavuje
tak systém s plnì integrovaným síovým prostøedím. Operaèní systém mùe fungovat jako server pro vìtinu
hlavních protokolù pro zpracování souborù a poskytuje vechny hlavní Internetové aplikace.
2.3.3 Poèítaèové sítì a komunikace
Poèítaèová sí a distribuovaná databáze V poèátcích vývoje databázového pøístupu se pøedpokládalo, e databáze
organizace bude umístìna na jediném centrálním poèítaèi a uivatelé k ní budou pøistupovat prostøednictvím
terminálù. Avak díky vzestupu Internetu a WWW dolo k dramatickému posunu smìrem k distribuovanému
zpracování, kdy byly sítì poèítaèù vzájemnì propojovány do distribuovaných výpoèetních systémù. Databáze
jsou dnes konstruovány pro potøeby distribuce ukládání dat na nìkolik uzlù. To umoòuje lokálním uivatelùm
v poèítaèové síti udrovat si co nejvìtí rozsah dat lokálnì, beze ztráty výhod integrity a bezpeènosti, kterou
poskytuje centralizovaná databáze. GIS systémy se rychle vyvíjejí tak, aby vyhovovaly standardùm distribuovaných
databází a jsou akceptovatelné jako souèást firemních informaèních systémù budoucnosti (Reeve, 1994).
LAN a WAN
Poèítaèové sítì jsou bìnì dìleny na lokální poèítaèové sítì (LAN) a rozsáhlé poèítaèové sítì (WAN). LAN je
pøedstavována skupinou poèítaèù rozmístìných v malé vzdálenosti od sebe, èasto v rámci jedné budovy a
navzájem propojených vyhrazeným kabelem. LAN se mùe skládat z mikropoèítaèù, minipoèítaèù a/nebo velkých
sálových poèítaèù. WAN se mùe skládat z celé øady poèítaèù nebo mùe propojovat oddìlené sítì LAN
prostøednictvím bìného nosièe, jako je telekomunikaèní nebo druicový systém. Sít WAN mùe propojovat
poèítaèe, které jsou rozmístìny ve znaèných vzdálenostech od sebe: napøíklad rezervaèní místenkové systémy
aerolinií doslova obepínají celou zemìkouli. Kterákoliv organizace mùe mít vybudované sítì LAN i WAN.
Distribuované zpracování
V lokální poèítaèové síti mùe být systém zaloen na souborovém serveru, s rozsáhlým diskovým prostorem,
ve kterém jsou uloeny vechny databázové soubory. Uivatelé u ostatních poèítaèù pøistupují k datovým
souborùm prostøednictvím poèítaèové sítì. Rychlost pøenosu dat musí být dostateènì vysoká, aby si uivatelé
nebyli vìdomi toho, e tato data nejsou uloena na jejich lokálním disku. Èasto vak dochází k tomu, e
uivatelé chtìjí vyjmou data ze souborového serveru, aby je mohli zpracovat pomocí programového vybavení
nainstalovaného na lokálním poèítaèi. Pro dosaení tohoto cíle jsou pouívána øeení typu FrontEnd-BackEnd,
kde lokální programové vybavení pøedstavuje FrontEnd, databázový systém na souborovém serveru funguje
jako BackEnd a pøíkazy SQL jsou pouity pro pøenos dat mezi nimi po poèítaèové síti. V poslední dobì bylo
toto FronEnd-BackEnd øeení dále rozíøeno díky zavedení middle-ware, který je, jak ji název napovídá,
programovým vybavením sedícím mezi klientskými aplikacemi a BackEnd servery. Úèelem middle-ware je
poskytovat úèinný a pruný pøenos dat mezi rùznými aplikacemi a nìkolika servery vyskytujícími se v poèítaèové
síti.
Distribuované systémy øízení báze dat (DSØBD)
Uvaujme následující pøíklad z (Reeve, 1994): Spoleènost má sítí WAN pokrytou rozsáhlou geografickou oblast.
Bylo by nepraktické udrovat centralizovanou databázi kvùli pomalým odezvám v síti. Avak kdybychom
umonili v kadém místì vyvinout jejich zcela samostatnou databázi, mohlo by to vést k duplikování dat a
vznikùm nekonzistencí. Distribuované systémy øízení báze dat umoòují, aby byla data rozdìlena mezi jednotlivá
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místa s tím, e kadý fragment celkové databáze bude umístìn tam, kde bude nejèastìji pouíván, èím se
zachovají výhody integrity a správy spojené s databázovým pøístupem.
Otevøené systémy
Výrobci poèítaèù tradiènì chytali zákazníky do pastí dlouhodobých vazeb tím, e produkovali technické vybavení
a operaèní systémy nekompatibilní s výrobky jiných firem. To vyvolávalo v pøípadì síových øeení velké
potíe. V poslední dobì vak donutil tlak zákazníkù dodavatele, aby pøistoupili k otevøeným systémùm, to
znamená, aby zaèali spolupracovat na vytvoøení obecných standardù pro technické a programové vybavení
(viz kapitola 6 této knihy, zabývající se více standardizací a interoperabilitou). Souhlas hlavních dodavatelù
s vývojem obecných standardù zjevnì povede k jetì vìtímu dùrazu na posun smìrem k síovým poèítaèovým
systémùm. Ve velice krátké dobì ji na trhu nebude prostor pro technické a programové vybavení, které by
nebylo moné snadno vyuívat v heterogenním síovém prostøedí (Reeve, 1994).
GIS a poèítaèová sí
Rostoucí význam sítí a distribuovaných databází je pro dodavatele GIS velkou výzvou. Dodavatelé vytváøejí
hodnotu GIS jako komponentù firemních informaèních systémù, ale mnoho døívìjích GIS systémù bylo ve
skuteènosti vytváøeno jako samostatné aplikace. Ellisor (1992) zdùraznil, e nová éra otevøených systémù
pøedstavuje pro dodavatele GIS výzvu, kdy prohlásil, e GIS musí vyuít nových technologií a tím se vyvinout
z jednoúèelových systémù smìrem k specializovaným komponentám poèítaèového prostøedí, které mohou
mnohem úspìnìji dosáhnout poadované funkènosti GIS.
McLaren (1990) shrnul úrovnì integrace s externími databázemi, kterých mùe GIS dosáhnout. Na nejnií
úrovni se nachází nìco, co nazval doèasným importem, kdy data nejsou trvale spravována v GIS, nýbr jsou
doèasnì pøedána do GIS pro potøeby analýz, a pak jsou skartována. V tomto pøípadì jsou datové soubory
staeny z firemní databáze a následnì naèteny do GIS. Tento pøístup je vhodný pro práci zaloenou na projektech,
ale je zøetelnì nepraktický pro systémy, které pravidelnì provádí rozsáhlé transfery dat. Permanentní import vyaduje, aby GIS pøevzal zodpovìdnost za vechny funkce správy dat, tj. aby nahradil SØBD. To vak
pøedpokládá, e GIS je technicky schopný tuto úlohu zvládnout a e organizace je pøipravena tolerovat tento
významný pøevrat ve svých výpoèetních postupech. S výjimkou pøípadù, kdy nasazení GIS pøedstihne
implementaci jiných databázových prostøedkù , není permanentní import pro organizaci akceptovatelný, protoe
by ji nutil restrukturalizovat její zpracovávání dat tak, aby vyhovovalo GIS.
Pøípadová studie  Distribuovaný geografický informaèní systém (DISGIS)
Následující projekt financovaný Evropskou unií demonstruje nastupující potøebu distribuovaných
geografických informaèních systémù.
Odùvodnìní
Existuje nastupující potøeba distribuovaných geografických informaèních systémù. Projekt financovaný
Evropským spoleèenstvím DISGIS byl zamìøen na spoleèná øeení ve dvou technologických oblastech:
distribuovaných informaèních systémech (DIS) a geografických informaèních systémech (GIS). Monosti
realizace distribuovaných geografických informaèních systémù jsou podporovány objevujícími se
mezinárodními standardy a pièkovou distribuovanou objektovou technologií. Pro oblast GIS jsou hlavními
podpùrnými standardy OpenGIS specifikace vytváøené OGC (Open GIS Consorcium) a normy vytváøené v
rámci ISO/TC 211 Geografické informace / Geomatika. Pro oblast DIS jsou hlavními podpùrnými standardy
Conceptual Schema Modelling Facility organizace ISO, UML od OMG, Referenèní model pro otevøené
distribuované zpracovávání (RM-ODP) od ISO/IEC a XML od W3C. Významnými technologiemi pro
komunikaèní a informaèní infrastruktury jsou CORBA od OMG a firmou Microsoft zavedený standard
DCOM spolu s COM+/ActiveX, Java Enterprise Beans a jiné.

Cíle
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Cílem projektu je poskytnout modely, metody, nástroje a rámce pro vývoj otevøených distribuovaných
systémù obecnì, a zvlátì pak otevøených distribuovaných geografických informaèních systémù (GIS) a
aplikovat metody, nástroje a rámce na dvou pilotních pøíkladech, na dvou firemních testovacích místech
GIS, aby byla demonstrována a ovìøena pouitelnost a ivotaschopnost výsledkù projektu DISGIS.
Obchodním cílem DISGIS projektu je vyvinout metody a nástroje, které sníí náklady na správu a distribuci
geodat pro geografické informaèní systémy evropských firem a dále zvýit návratnost investic do sbìru a
zakládání geodat. Projekt je smìrován dle poadavkù uivatelù z oblasti GIS. Partneøi z oblasti technologie
distribuovaných systémù postupnì pøenáejí svoji technologii partnerùm z oblasti GIS a zpìtnì získávají
poadavky a zkuenosti uivatelù.
Zákazníci
Norwegian Mapping Authority, Quadri Components (poskytovatel GIS)
Uivatelé
Norwegian Mapping Authority, GIS Denmark, Sysdeco GIS
Popis
Pøístupem projektu byla aplikace novì vytváøeného Referenèního modelu pro otevøené distribuované
zpracovávání (RM-ODP) v kombinaci s existující distribuovanou objektovou technologií do oblasti
distribuovaných geografických informaèních systémù. Projekt je zamìøen na úplný ivotní cyklus vývoje
systému a poskytuje metody a nástroje vyhovující ODP standardu, které pomáhají pøi transformaci modelù
na pracující distribuované systémy. Projekt byl smìrován dle poadavkù uivatelù z oblasti GIS. Norwegian
Mapping Authority definovala pøedpoklady pro oblast evropských a mezinárodních standardù GIS a národní
a evropské infrastruktury geodat.
Výsledky
Rámec pro mapování pro klienty; UML modely s implementacemi: geodata, aplikaèní programové rozhraní,
dotazy a akce; nástroje pro generování kódu; XML prohlíeè geoinformací; rámec pro distribuovanou
komunikaci; nástroj pro modelování dle ODP; UML metodologie pro ODP. Navíc existují pilotní projekty
vyuívající dosaených výsledkù pro demonstrování interoperability mezi tøemi proprietárními klienty a
servery.
Partneøi
Norwegian Mapping Authority, Numerica-Tascon, Sysdeco GIS, SINTEF, GIS Denmark, INESC.
Odkazy
Ostensen, O., Spilde, D.: The DISGIS Project, Distributed Geographical Information Systems  Models, Methods, Tools and Frameworks. Proceedings of the Third EC-GIS Workshop, Leuwen, Joint Research Centre, EUR
17715 En, 1997.
Web URL
http://www.disgis.com
Kontakt
Arne-j. Berre, SINTEF Telecom and Informatics
E-mail: Arne.J.Berre@informatics.sintef.no
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zavedení interoperability mezi proprietárními datovými servery a klienty
zkrácení èasu potøebného pro vývoj pøi implementaci modelù promìnlivých v èase
uvedení do souladu s nastupujícími (ale jetì nedokonèenými) geoinformaèními standardy
zpracovanými ISO/TC211 a OGC.
Doporuèení
Pro projekt byla pøijata následující strategie. Interoperability bylo dosaeno prostøednictví tøívrstvé architektury
pøináející:
obecný model geodat, který je ve shodì s nastupujícími mezinárodními standardy
obecné aplikaèní programové rozhraní pro pøenos dat mezi serverem a klientem
rámec pro mapování, umoòující mapování do a z klientských a serverových firemních formátù
rámec pro distribuci a komunikaci oddìlující aplikaèní funkènost od problémù specifických pro
distribuci
jazykovì a platformì nezávislý pøedávací formát pro data (XML).
2.3.4 Aktuální problémy GIS databází
Souèasné komerèní SØBD poskytují sluby vyadované hlavními aplikacemi v oblasti správy. GIS vyvolává
dalí poadavky na správu dat, která jsou organizována jako objekty se vzájemnými komplexními propojeními,
zvyujícími reii systému a zahrnujícími vztahy, které jsou mnohem typiètìjí pro expertní systémy ne pro
databáze,
2.3.4.1 Objektovì-orientované databázové systémy
Mnoho existujících GIS je vybudováno nad obecnì pouitelnými relaèními databázemi. V mnoha souvisejících
aplikaèních oblastech, jako je poèítaèová grafika, CAD a CAM, získal objektovì-orientovaný pøístup mnohem
vìtí podporu. Hlavním prvkem tohoto pøístupu je koncept objektu. Mylenka zavedení objektovì-orientovaného
pøístupu do databází je zaloena na poadavku zpracovávat dynamické chování systému a ne jen statické
stránky informací, jako je tomu v pøípadì relaèního modelu. Dynamická stránka objektu je vyjádøena
prostøednictvím sady operací, které mohou být vykonávány na objektu, a které jsou v nìm uloeny. Uvaujme
napøíklad objekt hranice, který je nejen staticky uloen jako sada bodù, ale který má definované i operace
jako délka_hranice. Mnoho pozorovatelù v komunitì GIS navrhovalo objektovì-orientovaný pøístup jako
potenciálnì mnohem vhodnìjí pro model databází GIS ne relaèní model (Egenhofer, Frank, 1989; Worboys,
1994). Avak nástup komerèních OODBMS byl mnohem pomalejí, ne se zpoèátku oèekávalo.
2.3.4.2 Èas a GIS
Informace o èase jsou pro mnoho GIS aplikací ivotnì dùleité; proto je nezbytné integrovat èas do GIS
(Frank, 1998). Nicménì to vyvolává jak technické, tak i konceptuální problémy. Èas je modelován pro rùzné
aplikace rùznì. Lidé uívají mnoho modelù v závislosti na okolnostech. Zpracovávání èasu jakoto kalendáøního
èasu je jednoduché, protoe ihned máme k dispozici výkonný model reálných èísel. To dokonce umoòuje
integraci se souèasným vybavením pro GIS. Bohuel vak v tìchto pøípadech nelze pracovat s èasovými údaji,
které nejsou ve formì kalendáøního èasu, jako jsou napøíklad èasové údaje dostupné jako relativní poøadí
událostí, co je dùleitým zdrojem dat v geologii, archeologii apod.
V GIS schopném zpracovávat èas mohou být zmìny pøidávány jako nová fakta v èase, která nenahrazují
døívìjí znalosti. Realistický GIS musí rovnì zahrnovat opatøení pro zmìny dat, která se zdají býti chybou,
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jakmile jsou k dispozici lepí znalosti. Modely pro práci s opravami chyb a s jinými zlepeními existujících dat
jsou mnohem obtínìjí.
2.3.4.3 Expertní systémy, umìlá inteligence, inteligentní na znalostech zaloené systémy
V prùbìhu poslední dekády dosáhla informatika enormního pokroku ve vývoji technik, které dovolují, aby do
poèítaèových databází byly integrovány fuzzy informace a inferenèní mylení. Lidé kolem GIS hodnì spekulovali
o tom, jak by mohly být umìlá inteligence a expertní systémy integrovány do GIS. Napøíklad GIS systémy mohou
mít znalosti spojené s návrhem map integrovány do programového vybavení, take GIS jako takový mùe pøevzít
zodpovìdnost za návrh vhodného rozvrení mapy. Nebo mùe být GIS systém nauèen, aby pøi vstupu dat byl
schopen identifikovat na skenovaných obrazech správné geoprvky a tak významnì redukovat nedostateèné kapacity
vstupu dat. Existuje jen málo, pokud vùbec, významných komerèních GIS systémù, které zahrnují techniky umìlé
inteligence a umìlá inteligence v GIS je stále pøedmìtem výzkumu. Je témìø jisté, e GIS balíky zahrnující nìkteré
aspekty umìlé inteligence se objeví jako komerèní produkty bìhem nìkolika let.

2.4 Geografická analýza v GIS
GIS mùe provádìt prostorové analýzy nad geodaty, která jsou v nìm uloena. Pøíkladem jednoduchých analýz
mùe být:
nalezení vech objektù, nacházejících se v urèité vzdálenosti od bodu (takových jako jsou napøíklad
vechny volné vozy taxi ve vzdálenosti 500 m  viz 1.2) nebo
výpoèet sklonu svahu pole pro potøeby výpoètu kompenzací pro farmáøe.
Èasto jsou vak potøebné mnohem sloitìjí analýzy, jako:
nalezení oblastí, z nich je dosaitelnost nemocnic nedostaèující - nalezení oblastí, kde je moné
postavit továrnu bez nebezpeèí ohroení krajinného rázu chránìných krajinných oblastí, nebo
identifikace oblastí, kde jsou nìkterá zdravotní rizika bìnìjí ne jiná.
Hlavními typy analytických operací jsou reklasifikace, pøekryv, výpoèet vzdáleností a konektivity, výpoèet
velikosti a smìru sklonu svahu, konstrukce obalových zón, kontrola viditelnosti a interpolace.
Reklasifikace, která zjednoduuje klasifikaci objektù nebo rastrových bunìk, je vyuívána k redukci zbyteèných
detailù v analýzách. Pokud napøíklad pracujeme na rozvojovém plánu regionu, mùeme potlaèit rozdíly mezi
jednotlivými oborami a reklasifikovat vechny zalesnìné oblasti jednodue na les, odliený od zemìdìlské pùdy
nebo obytných oblastí.
Pøekryv nám umoòuje nalézt oblasti, kde dochází ke soubìnému výskytu nìkterých vlastností. Napøíklad
abychom nali oblasti vhodné pro nové rodinné domy, mùeme se ptát na parcely, které:
leí v oblastech navrených v územním plánu pro zastavìní rodinnými domy
doposud nejsou zastavìné
jsou orientované na jih nebo jihozápad a
jsou do 300 m od koly.
Abychom mohli vyøeit tento dotaz, je pro kadou vyadovanou vlastnost vytvoøena samostatná vrstva a
vechny vrstvy jsou pak zkombinovány pøekryvnou operací. Pøi pøekryvných operacích jsou pouívány nejen
logické operace typu and nebo or, ale i celá øada dalích (Tomlin, 1994).
Výpoèet vzdáleností v GIS není omezen na pøímé vzdálenosti, nýbr je moné poadovat jejich výpoèet i podél
silnièní nebo ulièní sítì. Je pak zøejmé, e v oblasti, kde vechny rodiny ijí v krátké euklidovské vzdálenosti od
koly mohou být lokality, kde je vzdálenost podél ulièní sítì delí, ne je pøijatelné. Jetì sofistikovanìjí je
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výpoèet vzdálenosti dle jízdního èasu, kdy se bere v úvahu i odlinost tøíd silnic (napø. max. rychlost) a
pøípadné dopravní zácpy.
Výpoèet sklonu svahu a jeho orientace (tj. smìr, kterým je svah obrácen) mùe být dùleitý pro plánování
ochrany ivotního prostøedí a pro ohodnocení zemìdìlské pùdy pro potøeby subvenèní politiky. Existují rùzné
metody výpoètu sklonu nebo orientace svahu v závislosti na tom, zda jsou data uloena jako rastr (grid) nebo
jako nepravidelná trojúhelníková sítì (TIN). Rozliení, s jakým jsou výková data vzorkována, rovnì ovlivòuje
výsledky výpoètù.
Obalové plochy (buffery) kolem geoprvkù jsou vyadovány pomìrnì èasto: napøíklad lesní zákon mùe
pøedepisovat, e tìba døeva nesmí probíhat v oblasti do 50 m kolem øek nebo radnice mùe zakázat urèité
obchodní aktivity v okolí koly, s tím e blízko koly definuje jako 100 m od vchodu do koly. Takovéto
oblasti jsou reprezentované obalovými plochami.
Máme-li zadaný digitální výkový model terénu, mùeme si vypoèítat, které oblasti jsou viditelné z daného
bodu. Toto je uiteèné pro nalezení oblastí, kde nezbytný, i kdy ne pøíli atraktivní objekt (napø. úpravna
odpadních vod) mùe být skryt v krajinì s minimálními vizuálními dopady. Existují samozøejmì i vojenské
aplikace analýzy viditelnosti a také rozmístìní vysílaèù mobilní telefonní sítì vyaduje tento druh analýz.
Prostorová interpolace umoòuje urèovat (nejpravdìpodobnìjí) hodnotu atributu v místì, kde nebyly hodnoty
tohoto parametru mìøeny s vyuitím mìøení hodnot sledovaného atributu v jiných místech. Prostorové analýzy
mohou být pouity pro rozmisování zdrojù a pro výbìr trasy.
Rozmisování zdrojù znamená irokou kálu rozhodování o tom, kde má být v prostoru umístìn urèitý zdroj
(kola, obchod, sklad, pumpa apod.). Do této kategorie analýz spadá mnoho politických rozhodnutí i plánování.
Rozhodnutí o tom, kde postavit nemocnici, kolu nebo univerzitu je pozoruhodnì prostorové a mìlo by být
vedeno pøedpokladem o obslouení maximálního poètu lidí. Soukromá sféra provádí obdobná rozhodnutí,
kdy rozhoduje o umístìní napøíklad nového obchodního domu. Napøíklad multikino by mìlo být umístìno
tak, aby ve vzdálenosti do pùl hodiny jízdy autem ilo mnoho tisíc lidí.
Problém alokace zdrojù je obecnì otázkou nalezení optimálního umístìní nìèeho, co vyaduje definování
optimality a hledání míst, kde jsou tato kritéria nejlépe splnìna.
Nejjednoduí otázkou pro výbìr trasy je která je nejkratí trasa k x. V naem kadodenním ivotì provádíme
mnoho takovýchto rozhodnutí na základì vlastních znalostí prostøedí. V pøípadì vìtích oblastí nebo pøi
pouití mnohem komplexnìjích kritérií optimality se vak tato otázka stává velice obtínou: Jaká je nejlepí
trasa pro tahaè s návìsem jedoucí ze Sofie do Bari, vezmeme-li v úvahu jízdní èasy, dálnièní poplatky,
dostupnost trajektù apod.?
Mnohem komplexnìjí je rovnì analýza nejlepí trasy pro pohyb terénem, chceme-li zohlednit rùzné terénní
podmínky. Takovéto otázky jsou èasto kladeny pøi zvládání krizových situací, ale jsou aplikovatelné i pøi
návrhu nových cest.
Prostorové analýzy jsou ovlivòovány nevyhnutelnými chybami v datech. Nìkteré analytické funkce jsou velice
citlivé na chyby ve vstupních datech, jiné zase ne. Napøíklad Peter Fisher studoval vliv chyb ve výkových
datech, které zahrnují neznámou výku pokryvu terénu (jako jsou stromy), na analýzy viditelnosti (Fisher,
1993). Jednoduchá pravidla nejsou dostupná, pro porozumìní citlivosti analytických funkcí na nejistotu ve
vstupních datech jsou doporuèovány testy s mírnì pozmìnìnými vstupními daty.
Prostorové analýza jsou èasto optimalizovány pro rastrové nebo vektorové reprezentace. Na trhu jsou k
dispozici specifické softwarové balíky (Foresman, 1993). V principu jsou jak pro rastrové tak i pro vektorové
systémy dostupné stejné funkce. Rastrová i vektorová reprezentace pokrytí území hodnotami daného atributu
by se mìly øídit stejnými pravidly. V praxi jsou nìkteré operace mnohem snadnìji proveditelné v jedné nebo
v druhé reprezentaci a proto závisí na uivateli, zda si pro danou aplikaci zvolí rastrovou nebo vektorovou
reprezentaci. GIS by mìl být schopen modelovat stále více a více prostorových procesù. Není dostaèující
vìdìt, kde kouøový mrak vystupuje z továrny, nýbr bychom mìli kombinovat tuto informaci s daty o
pøevaujícím smìru vìtrù, abychom mohli spoèítat prùmìrnou koncentraci zneèiujících látek v okolí továrny.
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Abychom to mohli udìlat, musíme do GIS integrovat model difusního procesu zneèiujících látek v atmosféøe.
Natìstí modely obdobných procesù lze vyuít pro mnoho rùzných konkrétních situací: difuse je relevantní
nejen pro zneèiující látky v ovzduí, ale také pro povrchové a podzemní vody, a dokonce i nìkteré aspekty
dopravy nebo íøení nemocí mohou být studovány jako difusní procesy.

2.5 Vizualizace v geografických informaèních systémech
V rámci geografických informaèních systému znamená vizualizace pøevod prostorových dat do grafické podoby,
obvykle do formy mapového produktu. Bìhem samotného pøevodu jsou pouívány kartografické (mapovací)
techniky a metody. Právì ony formují základní pravidla pro optimální vzhled mapy, její produkci a vyuití s
ohledem na urèitou aplikaci. Pøestoe bylo v poèítaèové kartografii dosaeno pozoruhodných výsledkù,
automatizovaný proces tvorby mapy je hotový pouze v mechanistickém smyslu, který souvisí zejména s tiskem
mapy. Poèítaèové programy vak poskytují pouze omezenou pomoc pøi rozhodování o budoucím vzhledu
mapy. Záleí jen a jen na uivateli, která data budou nakonec vytitìna, v jakém zobrazení, v jaké kompozici a
jakými vyjadøovacími prostøedky, barvou a popisem.
2.5.1 Znakový klíè
Kartografické znaky lze klasifikovat na základì typu objektu, který reprezentují (Kraak and Ormeling 1996;
Jones 1997). Znaky jsou èlenìny do tøí základních geometrických kategorií - bodové, liniové a ploné a
kadému pøísluí urèité prostorové umístìní (lokalizace). Konkrétní druh znaku záleí na míøe zobecnìní prvku,
který reprezentuje. Napøíklad mìsto mùe být v malém mìøítku reprezentováno bodovým znakem, v mìøítku
støedním plochou a v mìøítku velkém kombinací bodových, liniových a ploných znakù. Dvourozmìrné mapové
znaky mohou nabývat odliných grafických podob v závislosti na informaci, kterou mají pøedávat. Bertin
(1983) popsal est základních grafických promìnných, které je moné pouít: barevný tón (barva), odstín
(intenzita), velikost, textura (vzor), orientace a umístìní (obrázek 18).

Obr. 18: Promìnné grafických prvkù
Barva se vztahuje k pouití tónu barvy, který oznaèujeme jmény (barva èervená, modrá). Je velmi vhodné jej
vyuít u map pøedstavujících spíe kvalitativní ne kvantitativní informace a typicky je pouíván pro odliení
hlavních klasifikaèních tøíd bodových, liniových a ploných prvkù.
Intenzita (pøípadnì jas) se vztahuje k svìtlosti èi tmavosti areálu se stejnou základní barvou (stejným tónem).
Protoe intenzita se mìní bez výrazných pøechodù, je velmi vhodný pro znázornìní ordinálních nebo intervalových/
pomìrových (kvantitativních) charakteristik (atributù) v datech. Velikost grafické promìnné se u urèité tøídy
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mapových znakù pouívá mnohem èastìji ne u jiné. Velikost bodových znakù a íøka liniových znakù se
pouívá pro odliení hodnot ordinálních, intervalových/pomìrových a nìkdy i nominálních dat. Bodové a
liniové znaky s kolísající velikostí závislou na popisované vlastnosti se nazývají narùstající znaky (graduated
symbols).
Tvar mapového znaku se obvykle pouívá pro vyjádøení informace o nominálních vlastnostech jevu v daném
místì. Mùe se jednat o abstraktní symboly (koleèko, køíek, ètverec) èi symbolické znaky (piktogramy), u
nich tvar znaku pøipomíná objekt, který pøedstavuje v reálném svìtì (napøíklad symbol stanu pro táboøitì
èi kemp).
Textura (vzor) popisuje vnitøní grafickou strukturu znaku, zejména v pøípadì znakù liniových a ploných.
Vnitøní èást znaku mùe sestávat napøíklad z rovnobìných linií, pøekøíených linií, nebo série teèek o rùzné
hustotì.
Orientace mùe pøedstavovat urèitou vlastnost související s umístìním znaku (smìr vìtru), nebo se jedná o
vnitøní prostorovou vlastnost struktury prostorových objektù, které jsou jednotlivými znaky reprezentovány
(uspoøádání pozemkù v rámci katastru nemovitostí).
GIS musí poskytovat monost definice uivatelských kartografických znakù pro upravení existujících mapovacích
standardù a nabízet flexibilní metody pøiøazení dat a jejich grafické reprezentace. Pro vysoce kvalitní mapová
díla je nezbytné pouívat speciální nástroje pro manipulaci s mapovými znaky nezávisle na databázi.
2.5.2 Prvky a vzhled mapy
Mapa se obvykle skládá ze tøí základních prvkù: mapové pole, název, mìøítko, legenda (Mueller et al. 1995).
Název mapy odpovídá vnìjím informacím (znázoròovaného tématu) a je nezávislý na kartografické ,reprezentaci.
Legenda naproti tomu souvisí s vnitøní informací a poskytuje prostøednictvím vizuálních znakových promìnných
klíè k pochopení reprezentované informace. Prázdné oblasti v kompozici mapy slouí k umístìní zvìtených
èástí mapy, vedlejích map. Pouívají se tehdy, pokud mapa obsahuje graficky pøeplnìnou oblast, nebo se na
ni vyskytuje oblast vìtího významu, ne zbytek mapy. Nedílnou souèásti mapy je také mìøítko (grafické nebo
èíselné) .
Kromì grafických promìnných je tøeba zdùraznit nìkolik dalích oblastí, jim je tøeba vìnovat pozornost pøi
tvorbì mapy (Jones 1997). Obzvlátní pozornost by mìla být vìnována jasnosti a èitelnosti mapy, vizuálnímu
kontrastu, vyváenosti, hierarchickému uspoøádání náplnì mapy a umísování popisu na mapách. Pouze malý
zlomek tradièních znalostí o tvorbì mapy nael svoji cestu do poèítaèových kartografických systémù pro
tvorbu map.
2.5.3 Cíle mapové tvorby
Mapy jsou vytváøeny pro urèitý typ vyuití, pro podporu rozhodování v urèité situaci. Musí umìt poskytnout
vechny dùleité a odpovídající informace pro dané rozhodnutí a mìly by potlaèit ty, které nejsou relevantní.
Papírové mapy nabízí pouze kompromisní øeení, protoe návrh mapy je statický a musí slouit úèelùm pro
více uivatelù v odliných situacích. Napøíklad mapy pro orientaci na silnicích (dopravní mapy a autoatlasy)
zdùrazòují odliné prvky ne mapy turistické (odliné mìøítko, míra detailu a náplò). Pøi pouití GIS lze
vytvoøit odliné mapy pro rùzné uivatele a situace. Je moné mapu lépe pøizpùsobit urèité situaci a ovlivnit její
vzhled. Interaktivní pouití GIS vede k tvorbì dynamických map, na nich se mùe uivatel zamìøit na oblasti
zájmu a patøiènì ji zvìtit. Podobnì lze zmìnit obsah mapy podle uivatelovy potøeby.
2.5.4 Kartografická generalizace
Kartografická generalizace je proces výbìru a zjednoduené reprezentace geografických jevù (vèetnì jejich
vztahù a struktury) s ohledem na mìøítko, úèel reprezentace, pùvod geografického jevu, který je reprezentován
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a pouití mapových znakù. Z mnoha generalizaèních konceptù jsou v souèasné dobì do GIS produktù
implementovány ty, které v generalizaci vidí proces postupného aplikování tzv. generalizaèních operátorù.
Pouití generalizaèních operátorù je ovem podmínìno filozofickými a kartometrickými aspekty generalizaèního
procesu, které jsou zcela v reii uivatele. Mezi nejdùleitìjí generalizaèní operátory patøí:
Výbìr reprezentativních prvkù na základì jejich vlastností (atributù)

Vyputìní - selektivní vyputìní prvkù, které jsou pøíli malé, pøíli krátké a pøíli nevýznamné pro
reprezentaci na mapì.
Zjednoduení a shlazení - odstranìní nepodstatných geometrických detailù bez poruení základního
charakteru tvaru.
Seskupení, spojení a zruení - kombinace prvkù v tìsné blízkosti nebo sousedních prvkù do nového
ploného prvku.
Kolaps - omezení rozmìru prvku nebo reprezentace jeho prostorového rozsahu. Napøíklad zmìna
ploného prvku na lineární nebo bodový, zmìna prvku vyjádøeného více liniemi na jednoduchý
liniový prvek a dalí
Typizace a zjemnìní - omezení hustoty prvkù a úrovnì detailu pøi zachování reprezentativního
vzorku rozmístìní a vizuálního vjemu pùvodní skupiny objektù (zejména u bodových prvkù).
Zvýraznìní - zvýraznìní prostorového rozsahu reprezentace prvku za úèelem jeho zdùraznìní a lepí
èitelnosti na mapì.
Reklasifikace - seskupení prvkù s podobnými geografickými vlastnostmi do nové skupiny vyí
hierarchické úrovnì, která je reprezentovaná jiným znakem.
Resymbolizace - zmìna grafické reprezentace prvku.
Posun - vyèlenìní problémových pøekrývajících se prvkù a pøemístìní ménì dùleitých, nebo
pøizpùsobení rozsahu prvkù tak, aby byl dosaen práh rozliitelnosti jednotlivých prvkù èi jiná
kartografická podmínka.
Je tøeba mít na pamìti vliv kartografické generalizace pøi pøevodu dat z existujících papírových map do
digitální formy a jejich pouití v GIS. Takto pouitá data toti vykazují vechny znaky generalizace tak, jak bylo
výe popsáno. Digitalizace pøevede mapové znaky na daném místì na souøadnice, ovem souøadnice odpovídají
umístìní znaku na mapì a nikoli skuteènému umístìní objektu v reálném svìtì.
2.5.5 Vizualizace trojrozmìrných dat
Vìtina nástrojù na zobrazení dat v programech GIS se týká dat reprezentovaných dvìma rozmìry. Narùstá
vak také poadavek na monost zobrazení dat ve tøetím rozmìru. Hlavním typem geografických dat zobrazující
jevy trojrozmìrnì jsou digitální modely terénu (DMT). Trojrozmìrného zobrazení krajinných prvkù je moné
dosáhnout pomocí poloení dvourozmìrné reprezentace geografických jevù, jakými jsou silnice, øeky a pùdní
pokryv, na digitální model terénu (Jones 1997). Mùeme si vybrat dva základní pøístupy pro strukturu dat
DMT - gridový a trojúhelníkový. Výsledkem toho prvního je pravidelná sí bodù pokrývajících studovanou
oblast. Výka je zaznamenána pouze pro tyto body. Naproti tomu trojúhelníková sí ponechává v modelu
vechny pùvodní výkové body. Takový pøístup umoòuje brát do úvahy místní charakteristiky povrchu.
Prokládání trojúhelníkù probíhá pomocí Delaunayova algoritmu jeho výsledkem je nepravidelná trojúhelníková
sí (v originále Triangular Irregular Network - TIN). Základní vlastností Delaunayova trojúhelníka je, e jeho
hrany mají minimální monou délku a úhly mezi hranami jsou maximální moné. V prostøedí GIS se DTM
pouívá k analýze charakteristik georeliéfu, zejména dvì z nich - sklon svahu a orientace - hrají dùleitou roli
v dalích výpoètech (Kraak a Ormeling 1996).
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2.5.6 Interaktivní kartografie - mapy a multimedia

V posledních desetiletích se stále více uivatelù poèítaèù zaèalo zapojovat do procesu tvorby map (Morrison
1994). Vìtina z tìchto map není vytváøena jako koncový produkt, ale spíe jako meziprodukt napomáhající
uivateli v jeho práci s prostorovými daty. Mapa jako taková zaèala hrát zcela novou roli. Pøestává být pouze
prostøedkem komunikace, ale stává se nástrojem pomáhajícím procesu vizuálního mylení. Tento proces je
urychlován monostmi nabízenými díky rozvoji nové technologie. Nové prostøedky íøení informací jakými
jsou napøíklad CD ROM a Internet, nejenom e dovolují dynamickou prezentaci, ale také pøímou interakci
s uivatelem (Kraak 1998). Vznikly dokonce speciální programy a sady nástrojù jejich funkènost je zaloena na
dvou základních slovech: interakce a dynamika. Pokud jich vyuijeme v kartografii nabídnou uivateli monost
neustále mìnit vzhled mapy. Vzájemná provázanost s mapou bude podnìcovat mylení uivatelù a pøidá mapám
novou funkci (obrázek 19).

Obr.19: Pøevzato z (Andrienko a Andrienko 1998): Pøíklad programového okna s nástrojem pro dynamickou
kartografickou vizualizace. Okno je rozdìleno na nìkolik oblastí: 1) mapová oblast v ní se dynamicky
vykresluje základní mapa, 2)oblast legendy a programových nástrojù, 3) oblast výpisu dat, 4) oblast pro
manipulace s datovým souborem. Jednotlivé oblasti jsou oddìleny pohyblivými hranicemi.
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3. Organizaèní a obchodní aspekty GIS
Cíle :

Ukázat rùzné metodiky zavádìní GIS do organizace
Ukázat geoinformace a GIS z obchodního a ekonomického hlediska

Vzdìlávací výstupy:

Strategie zavádìní GIS do organizace
Jak provádìt ekonomické ohodnocování a hodnocení proveditelnosti
projektù GIS
Dopad GIS na lidi v organizaci
Jak navrhnout a/nebo vybrat GIS
Geoinformace a GIS z pohledu trhu: jak oceòovat geodata a jaký mají
vztah k elektronickému obchodování (e-obchodování)
Nìkterá obecná nedorozumìní a nástrahy

Pøeváná èást této kapitoly se týká zavádìní GIS do organizace. Jsou zde popsány dvì komplementární strategie.
První navrená strategie zavádìní GIS zaèíná identifikací uivatelù, kteøí pøijímají prostorová rozhodnutí. Které
informace tito uivatelé potøebují, aby mohli pøijímat svá rozhodnutí, jak nejlépe je nezbytné jim tyto informace
prezentovat, aby mohli reagovat rychle a bezchybnì? Z tìchto otázek vyplyne geoinformaèní produkt,
který uivatelùm tyto informace poskytuje. Jakmile je geoinformaèní produkt navren, vyjasní se i logická a
fyzická organizace dat nezbytných pro jeho produkci i poadované technické a programové vybavení. Koncept
geoinformaèního produktu pomáhá také pøi ekonomickém ohodnocování projektu, zvlátì pak pøi odhadování
pøínosù. Pøedstavuje kritický bod pro diskuse s uivateli v jejich vlastní terminologii. Specialisté na GIS právì
z tohoto odvozují technické a organizaèní detaily, kterým je pro uivatele obvykle obtíné porozumìt.
V odstavci 3.1.2 je popsán komplementární pøístup, nazvaný pøístup zamìøený na uivatele . V tomto
pøípadì jsou problémy uivatelù nazírány z pohledu tvorby systému pro správu geoinformací. Stejný problém
je uvaován symetricky ze dvou pohledù - a to jak koncipovat technické nástroje, které umoní vytvoøit
systém a jak vyhovìt souèasným evropským úpravám. Soubìnì jsou diskutovány jak organizaèní aspekty
implementace GIS tak i odpovídajících obchodní aspekty.
Kapitola pokraèuje popisem analýzy potøeb a studie proveditelnosti, tj. rozhodovací fází zavádìní GIS (odst.
3.2). Analýza potøeb urèuje informaèní potøeby organizace. Studie proveditelnosti poprvé realisticky urèuje
rozsah projektu. Èeho je moné dosáhnout za daných technických, finanèních a organizaèních omezení?
Po té se odst. 3.3 vìnuje dopadùm, které mùe zavedení GIS mít na organizaci a lidi v organizaci. Jsou
studovány pozitivní i negativní dopady.
Dobøe viditelným krokem realizace projektu GIS je výbìr konkrétního systému. Odst.3.4 vysvìtluje proces
ohodnocování a úkoly, které musí být vyøeeny. Následuje analýza organizace, která chce zavést GIS, z technického
úhlu pohledu a popis toho, jak stanovit technické poadavky a výkonové testy. Ohodnocení nabídek rùzných
dodavatelù GIS je obtíné, v úvahu je tøeba vzít znaèné mnoství kritérií a dùkladnì je váit. Podkapitola konèí
struèným popisem krokù, zahrnutých do vývoje aplikace GIS.
Kapitola konèí odstavcem 3.5 zabývajícím se ekonomikou geoinformací. Ekonomická hlediska jsou pøi rozhodování
o GIS extrémnì dùleitá. Náklady na projekt by mìly být nií ne vygenerované pøínosy. Obtíe spoèívají v
ohodnocení a porovnání nákladù a pøínosù. Tato podkapitola se zabývá pøedevím ekonomickou analýzou tak,
jak je aplikována na GIS. Detailnì ukazuje, jak mùe být demonstrována ekonomická proveditelnost a pomáhá
prezentovat GIS projekt v termínech srozumitelných pro vedení. S obchodními aspekty je tìsnì svázána
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problematika elektronického obchodu v oblasti GIS. Nakonec je zde uvedeno nìkolik varovných slov ve formì
seznamu mýtù a legend okolo GIS a nìkterých bìných úskalí okolo GIS.

3.1 Strategie zavádìní GIS
Zavádìní nové moderní technologie GIS v organizaci je komplexním procesem. První zde navrhovaná metoda
se skládá ze série krokù propojených konzistentní teorií. Metoda se soustøedí na úkoly, které musí uivatelé GIS
plnit, a na poadované geoinformace. Úkoly, pro které by mìl být GIS vyuíván a oèekávané informace je
moné popsat detailnì a ve formì srozumitelné uivatelùm. Technické detaily následují logicky po sobì, take
uivatel jim mùe porozumìt a odsouhlasit je.
Druhou, komplementární strategií je návrh zamìøený na uivatele (angl. User Centered Design  UCD). I kdy
rovnì zaèíná od uivatele, je tento pøístup ménì zamìøen na tok informací a více na funkènost poskytovanou
koncovému uivateli.
3.1.1 Informaènì zamìøený pøístup
Továrna transformuje suroviny na produkty, které jsou pak prodávány na trhu. Tato metafora mùe být
aplikována i na GIS. Získaná geodata jsou surovinou, programové vybavení pøedstavuje továrnu a informace
ve formì výstupù ze systému jsou produkty. Výstup z GIS je informaèním produktem. To ukazuje, e je
produkován GISem, tzn. e je výsledkem GIS nazíraného jako výrobní proces, transformující suroviny (tj.
získaná geodata) do pro uivatele hodnotných produktù. Metafora je dùleitá, protoe klade dùraz na mnoho
významných aspektù spojených s GIS:
1. produkuje GIS informace, které nìkdo pouívá?
2. má výsledný produkt svoji hodnotu v procesu rozhodování?
3. odpovídá kvalita produktu potøebám uivatelù?
4. je produkt snadno pouitelný?
Metafora produktu obrací pozornost k otázkám marketingu, které musí být pro geoinformace øeeny. Ale
informaèní produkt také ukazuje na aplikovatelnost ekonomických teorií, které jsou dobøe rozvinuté pro
prùmyslové produkty. Zamìøení se na uivatele GIS  ne na technologii  je prvním krokem smìrem k
úspìnému zavedení GIS:
1. Do provádìní kterých úloh jsou uivatelé zapojeni a pro které z nich potøebují dalí informace,
které jim mùe dodat GIS?
2. Které informace jsou potøebné pro plnìní tìchto úloh?
3. V jaké formì jsou informace pro uivatele nejsnáze srozumitelné?
Z tìchto na uivatele zamìøených otázek vyplyne vìtina odpovìdí týkajících se technického návrhu GIS:
1. Která data jsou nezbytná, aby bylo moné produkovat poadované informace?
2. Jaká je vyadovaná kvalita dat (pro produkované informace, pro sbíraná data)?
3. Které funkce jsou potøebné, aby bylo moné transformovat data na poadované informace?
4. Jaké technické a programové vybavení je nezbytné? Jaká je celková architektura?
5. Jak provést ekonomické ohodnocení projektu?
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Obr. 19: Na informace zamìøený pøístup
Informaèní potøeby závisí na úlohách uivatelù
GIS je v organizaci zavádìn proto, aby zlepil její funkènost. Je velmi dùleité porozumìt cílùm organizace a
také tomu, jak je jich dosahováno. Obvykle je GIS zavádìn proto, aby slouil specifické skupinì uivatelù v
organizaci. Budoucí uivatelé GIS mají v organizaci urèité funkce a plní v ní urèité úlohy. GIS musí podporovat
tyto funkce a úkoly  a nic víc.
Prvním krokem v zavádìní GIS musí být analýza úkolù v organizaci, které vyadují geoinformace. Které
informace jsou vyadovány pro který specifický krok úkolu? Jak tyto informace ovlivòují výstup úkolu? Co se
stane, kdy informace nejsou dostupné vùbec, nejsou dostupné vèas nebo jsou sice dostupné, ale nejsou
správné? Napøíklad aby bylo moné reagovat na hláení o havárii, musí být dostupná trasa k místu havárie.
Pokud je dodána pøíli pozdì nebo obsahuje chyby, mùe být reakce pøíli opodìná a v dùsledku toho mohou
zahynout lidé.
Jaké informace jsou poadovány pro plnìní dané úlohy?
Jakmile máme identifikovanou úlohu plnìnou uivateli, kterou by mìl podporovat GIS, musíme postoupit k
informaèním potøebám uivatelù plnících tuto úlohu. Informace mohou být povinné  úloha bez nich nemùe
být dokonèena  nebo mohou být doplòkové. S doplòkovými informacemi jsou výsledky úlohy lepí. Napøíklad
pro vydání stavebního povolení je nezbytná znalost polohy domu vzhledem k hranicím parcely, aby bylo
moné pøezkoumat vzdálenost k sousedním pozemkùm.
V mnoha pøípadech nemá uivatel svobodnou vùli výbìru informací, které chce pouít. Administrativní
rozhodování se øídí pravidly, stanovenými v zákonech a jiných legislativních normách urèujících, které informace
musí být vzaty v úvahu a èasto detailnì urèují jejich prezentaci, kvalitu apod. Pravidla jsou souèástí instrukcí
daných legislativci a upravujících zpùsob pøijetí rozhodnutí. Musí být dozorovány, aby se zajistilo, e administrativní
proces je spravedlivý a nepouívá informace odliných úrovní kvality.
Je vøele doporuèováno navtívit uivatele v jejich kanceláøích a pozorovat je pøi práci; posbírat kopie
konzultovaných dokumentù, vyplnìných formuláøù a jiných informací zahrnutých do procesu rozhodování;
tato sbírka podkladù bude velice uiteèná pro následující kroky.
Jak jsou informace presentovány uivatelùm?
Dalím krokem je identifikace formy, kterou jsou informace prezentovány uivatelùm. Jakmile porozumíme
úkolu, který má uivatel plnit a identifikujeme informace, kterými k tomu mùe pøispìt GIS, mùeme rozhodnout
o zpùsobu, jakým informace sdìlíme uivateli. Napøíklad informaèní produkt cesta do daného místa musí
obsahovat posloupnost ulic a zaboèení, která dovedou øidièe na poadované místo. Ve vìtinì pøípadù jsou
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geoinformace sdìlovány ve formì map. Je doporuèováno pouití grafiky, aby bylo zajitìno, e jsou pøítomné
vechny poadované informace a e kvalita sdìlovaných informací je pro øeený úkol dostaèující. S ohledem na
pouití informací by mìla být diskutována nejen grafická prezentace informací, ale i pouité nosné médium.
Pokud úloha vyaduje rychlé dodání malého mnoství informací, mùe být optimálním øeením zobrazení na
obrazovce monitoru. Pro potøeby rozhodování vyadujícího velké mnoství komplexních informací, které vak
postupuje pomalu, je výstup na papír mnohem vhodnìjí. Pokud je dùleité zdokumentování rozhodnutí a jeho
odùvodnìní, musí být vytitìna papírová verze a pøidána k dokumentaci pøípadu. Stavební povolení obvykle
vyaduje vytitìní na papír, aby byla fyzická evidence, zatímco v zásahovém vozidle záchranných slueb jsou
slovní informace mnohem uiteènìjí.
Co vyplývá z identifikovaných informaèních potøeb?
Z identifikovaných informaèních potøeb by mìly vyplynout vechny (nebo alespoò vìtina) prvkù nezbytných
pro návrh aplikace GIS:
1. Poadavky na informace definují potøebu dat a funkce programového vybavení pro GIS potøebné
pro transformaci uloených dat na poadované informace.
2. Porozumìní úlohám a rozhodovacímu procesu urèuje kvalitu poadovaných informací.
3. Fyzické prostøedí, ve kterém jsou informace pouívané, urèuje technické vybavení a zpùsob
pøedávání informací uivatelùm.
Pøínos: dokument návrhu GIS, kterému mùe uivatel porozumìt.
Po tìchto krocích je moné vyprodukovat dokument návrhu GIS, který je odvozen z pro uivatele srozumitelné
dokumentace poadavkù:
1. Identifikace poadovaných dat
Z popisu informaèního produktu jsou identifikována nejen nezbytná data, ale i ta, která nejsou
nezbytnì nutná.
2. Porozumìní poadavkùm na kvalitu dat
Informaèní poadavky rovnì indikují poadovanou kvalitu dat. Kvalita dat je iroce diskutovanou
otázkou, ale pravidla zpracovávání jsou poskytována jen zøídka. Parametry bìnì vnímané jako
urèující pro kvalitu dat jsou pøesnost, úplnost a udrovatelnost.
3. Mnoství ukládaných dat
Pro technický návrh GIS je znalost mnoství ukládaných dat dùleitá. Z popisu potøebných dat, z
mìøení mnoství dat pøipadajících na oblast resp. poètu objektù a mnoství dat na objekt rychle
vyplyne celkové mnoství dat, která budou v GIS ukládána. Tento údaj musí být jetì upraven o reii
ukládání dat.
4. Procedury údrby dat
Pouívaná data musí být udrována; toto je èasto ten nejobtínìjí organizaèní problém reprezentující
podstatnou èást nákladù na bìící GIS. Popis informaèního produktu indikuje, jaké úrovnì aktualizace
je nezbytné dosáhnout. Pozorování organizace a jejích souèasných mechanizmù zabezpeèujících, aby
data pouívaná pro rozhodování byla aktuální nám umoòuje dále proniknout do poadavkù na
údrbu dat.
5. Funkènost GIS
Operace potøebné pro transformaci uloených dat na poadované informace jsou snadno
identifikovatelné. Porovnáním uloených dat s poadovanými informacemi zjistíme, jaký druh
prostorových analýz, vybírání z databáze a nástrojù pro grafické prezentace je potøebný. To nám
umoní rozhodnout, které programové vybavení pro GIS bude pro aplikaci nezbytné.
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6. Terminály a jiná výstupní zaøízení

Kdy máme identifikované uivatele a formu pøedávání prostorových informací, mùeme urèit poèet
a typ terminálù, potøebných pro uivatele, aby mohli pøistupovat k informacím. Je-li informaèním
produktem papírová mapa, je moné z poskytnutých vzorkù výstupù usoudit na kvalitu plotrù.
7. Celková architektura, sdílení dat a komunikace
Dokumentace uivatelské úrovnì ukazuje, která data jsou mezi uivateli sdílena. Popisuje uivatele a
kde jsou lokalizováni. To pomáhá definovat poadavky na distribuci dat mezi rùznými pracoviti
(pøesuòte data tam, kde jsou zpracovávána!) a komunikaèní spoje mezi tìmito pracoviti.
3.1.2 Komplementární strategie: návrh zamìøený na uivatele
Pøi tomto pøístupu je pozornost více zamìøena na pohled uivatele. Uivatelské rozhraní je ve skuteènosti
aktuálním pohledem, který má vìtina uivatelù na GIS, a který nutnì vede ke správnému procesu vývoje
GIS, který by mìl zahrnovat analýzu poadavkù uivatelù a rùzné na uivatele zamìøené kroky, které vedou
implementaci GIS.
Kdy pracujeme s aplikací GIS, je zásadní zamìøit pozornost na roli a ústøední úlohu uivatelù a jejich zahrnutí
do procesu vývoje aplikace GIS. U ádného technického nástroje nemùe být oèekáváno reálné vyuití, není-li
schopen oslovit celý okruh potenciálních uivatelù.
V tomto smìru se vìci za poslední dekádu výraznì zlepily: veobecný vývoj informaèních technologií a
softwarového inenýrství vytvoøil vhodné podmínky a i dalí vývoj bude v následujících letech pozitivní.
Avak obtíe s usmìrnìním finálních uivatelù v prùbìhu implementace projektu GIS demonstrují, e procesy
kolem GIS je nezbytné nadále zdokonalovat s tím, e koncový uivatel by mìl øíci, kudy se má zlepování
ubírat. Napøíklad vhodným kompromisem se musí pøedejít buïto pøíli velkému mnoství funkcí (vyvolávajícímu
dalí zatíení uivatelù pøi výbìru vhodných funkcí) nebo pøíli malému mnoství funkcí zpùsobujícímu, e
uivatel musí hledat v prùbìhu plnìní úkolu rùzné triky.
Výe uvedená otázka je øeena právì návrhem zamìøeným na uivatele (UCD)  vyzrálou profesionální praktikou,
která se objevila a podporuje proces vývoje interakèních systémù. Je zaloena na pøedpokladu, e úspìch nových
produktù závisí na úèinnosti a efektivnosti vedení vývoje produktu pomocí zpìtné vazby od uivatelù a zákazníkù.
UCD se skládá z procesù, technik, metod a postupù, které pomáhají dosáhnout orientace na uivatele a zákazníky
(Gould, Lewis, 1985; Norman, Draper, 1986; Preece a kol., 1994; Rubin, 1994; ISO, 1997).
Pøíruèka ISO/DIS 13407 Na èlovìka zamìøený proces návrhu interakèních systémù poskytuje vedení aktivit
na èlovìka zamìøeného návrhu po celý ivotní cyklus interakèních poèítaèových systémù. Je nástrojem pro
manaery procesu návrhu a poskytuje vedení u zdrojù informací a standardù odpovídajících UCD pøístupu. ISO
9241 Ergonomické poadavky na kanceláøskou práci s terminály (Prùvodce uivatele k úpravám kolem
obrazovek monitorù) a Evropská direktiva 90/270/EEC o minimálních zdravotních a bezpeènostních poadavcích
na práci s monitory jsou tìsnì navázány na UCD.
UCD pøístup je pro GIS odpovídající. Avak vývoj GIS je odliný od procesu vývoje jiného programového
vybavení. Funkce GIS a jejich uivatelská rozhraní jsou tak komplexní, e aby byla pouitelná, musí být
pøizpùsobena specifickým poadavkùm uivatele.
UCD pøístup ke GIS je do znaèné míry koncentrován na vývoj uivatelského rozhraní, které je èástí systému,
viditelnou pro koncové uivatele, a která je potøebná pro dialog mezi uivatelem a GIS. Na uivatele zamìøené
pøizpùsobování znamená, e pøedevím návrh uivatelského rozhraní, který je provádìn dodavateli GIS, experty
nabízejícími sluby spojené s pøizpùsobováním nebo koncovými uivateli jako takovými.
Hlavními principy návrhu GIS zamìøeného na uivatele jsou:
1. Zamìøení na koncové uivatele, protoe ti mohou èásteènì pøispìt k návrhu uivatelského rozhraní
GIS poskytnutím jejich znalostí z oblasti aplikací geoinformací, døívìjích zkueností s GIS, jejich
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pracovními úkoly a zodpovìdností. Komunita koncových uivatelù GIS je extrémnì rùznorodá, experty
na oblast geoinformací poèínaje a konèe bìnými uivateli z øad iroké veøejnosti, u kterých se pøedpokládá
v blízké budoucnosti mnohem èastìjí pouíváni geoinformací. Uiteènost aplikace GIS ve spoleènosti
nebo organizaci mùe být výraznì zlepena v pøípadì, e je moné uivatelské rozhraní pøizpùsobit na
míru malým skupinám uivatelù se specifickými znalostmi a zkuenostmi. Abychom to uzavøeli, rozhraní
GIS pøizpùsobené poadavkùm uivatelù bude koncovými uivateli zvládáno mnohem snadnìji a výraznì
sníí náklady na zakolování koncových uivatelù. Zahrnutí kteréhokoliv uivatele zvýí pravdìpodobnost
uspokojení uivatelù s finální verzí GIS. Získání zpìtné odezvy od uivatelù GIS vývojáøi GIS je
neocenitelným zdrojem pro evoluci GIS a pro vývoj nového GIS.
2. Iterativní návrh, pomocí nìho lze provádìt i návrh GIS, se postupnì zlepuje, pomáhá vytvarovat
produkt podle potøeb uivatelù. Umoòuje, aby pøedbìný i alternativní návrhy byly testovány oproti
scénáøùm z reálného svìta, tj. realistických sadách úloh, které budoucí uivatel zamýlí provádìt s
aplikací GIS. Dnes je veobecnì pøijímáno, e kvalita technologických produktù je pøedevím funkcí
poètu ukonèených cyklù návrh/test a zhodnocení/upravený návrh. Kvalita funkènosti GIS bude záviset
z velké èásti na úsilí (lidské práci a èase) investovaném do vývojového procesu a na úèinnosti (vyuití
zkueností a dobrých praktik) vývojových postupù. Je-li postupný návrh aplikován od zaèátku tohoto
procesu, pomùe pøedejít chybám v návrhu a selháním. To urychlí vývoj, take nový GIS mùe
vstoupit na trh døíve a úsilí vynaloené na následné pøizpùsobování mùe být sníeno.
3. Vhodné rozdìlení funkcí mezi koncového uivatele a GIS. Geoinformaèní úlohy nemohou být vdy
plnìny pouitím jediné funkce GIS. Mnohem èastìji musí být proveden celý postup, tj. vykonána
sekvence funkcí GIS. Pro koncového uivatele mùe být výhodné, mohou-li být funkce GIS schovány
za makra pro provádìní úloh, které více vyhovují znalostem a schopnostem koncových uivatelù. Musí
být specifikováno, které funkce by mìly být provádìny aplikací GIS a které koncovým uivatelem.
Tento úkol je provádìn s ohledem na omezené schopnosti lidí zpracovávat informace (Card, a kol.,
1983) a omezenou výkonnost technologie z pohledu její spolehlivosti, rychlosti, pøesnosti, prunosti
odezvy, nákladù, významu úspìného nebo vèasného provedení úloh apod.
4. Multidisciplinární tým návrháøù. Návrh uivatelského rozhraní GIS vyaduje irokou kálu zkueností:
podstatné znalosti z oblasti geoinformací, zkuenosti s technologií GIS a zkuenosti s návrhem uivatelského
rozhraní. Pøedstavitelé vech tøetích stran, tj. lidí, kteøí mají zájem na uívání GIS a na výsledcích
produkovaných pomocí GIS aplikace, by mìli být zahrnuti do vývoje a pøizpùsobování uivatelského
rozhraní GIS: koncoví uivatelé, jejich nadøízení, dodavatelé, uèitelé atd. Takovýto multidisciplinární
tým návrháøù nesmí být velký. Pouze je poadováno, aby èlenové týmu návrháøù, kteøí pracují dle na
uivatele zamìøeného pøístupu, reprezentovali vechny odpovídající role a zkuenosti.
Vývojáøi GIS, kteøí pøizpùsobují GIS, stejnì jako zákazníci a koncoví uivatelé musí být schopni pouívat
nejlepí praktiky vývoje, pøizpùsobování a poøizování GIS. Tohoto cíle je moné dosáhnout roziøováním
filozofie UCD. Nejdùleitìjími aktivitami, které musí být brány v úvahu, jsou analýza poadavkù a potøeb
uivatelù, výkonové testování a ekonomické ohodnocování. Tyto jsou popisovány jinde v této kapitole.
UCD pøístup byl zkoumán v rámci mnoha projektù v mnoha rùzných oblastech aplikací. V rámci UPI projektu
financovaného v rámci the European Commission Telematics Applications byly tyto informace posbírány a
integrovány a nyní se vytváøí VNET www stránka (http://www.acit.net/vnet), která bude vysvìtlovat orientaci na
uivatele a zákazníky v rámci procesu tvorby produktù. Na bázi UCD paradigmatu byl v oblasti GIS vyvinut i jiný
projekt EU, který je zamìøen na analýzu nejlepích praktik v oblasti GIS; BEST-GIS (http://gisig.ima.ge.cnr.it/).
Obì zde zmínìné strategie zavádìní GIS do organizací se primárnì zamìøují na uivatele. Informaènì zamìøený
pøístup ho vyuívá k urèení informaèního produktu, který uivatel potøebuje, a na jeho základì definuje
poadované charakteristiky GIS. Na uivatele zamìøený pøístup zùstává zamìøený na koncové uivatele, navrhujíc
rozhraní GIS z jejich pohledu a definujíc na tomto základì poadované funkce GIS.
3.2 Rozhodnutí o realizaci GIS projektu
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3.2 Rozhodnutí o realizaci GIS projektu
3.2.1 Ekonomické ohodnocování

Ohodnocení ekonomické ivotaschopnosti projektu vyaduje porovnání nákladù s pøínosy. Celkové náklady na
projekt musí být nií ne celkové vytvoøené pøínosy, jinak by projekt nemìl být realizován.
Náklady na øeení mohou být urèeny zkombinováním ceny technického a programového vybavení, sbìru dat,
kolení uivatelù apod. Pro urèení pøínosù jsou k dispozici dva pøístupy, zaloené na metafoøe informaèního
produktu. Pøístup zaloený na nákladech, kterým se pøedelo porovnává náklady na produkci informaèního
produktu prostøednictvím GIS s tradiènì uívanou metodou. Pøedpokládejme, e tradièní metoda je zisková (tj.
neprodukuje ztráty), pak náklady na tradièní metodu mohou být vzaty jako minimální odhad pøínosù, kterými
pøispívá organizaci.
Odhad správné ceny informaèního produktu je vhodnou metodou za situace, pokud není v souèasnosti uíván
stejný informaèní produkt. Vtip je v tom uváit, kolik by mìl uivatel zaplatit za informaèní produkt. Uivatel
si nepøeje platit více, ne kolik mu informace pøináejí; proto vezmeme v úvahu úlohu, riziko zahrnuté v
rozhodování, dále o kolik je riziko sníeno získanými informacemi apod. Sníení rizika je srovnatelné s koupí
pojistky  mùe být ohodnocena její hodnota pro uivatele a tedy její trní cena. Ekonomické aspekty GIS jsou
dále diskutovány v odstavci 3.5.
3.2.2 Technická proveditelnost
Technická proveditelnost je komplexem otázek a míra proveditelnosti závisí na mnoha faktorech. Mít kritéria,
pomocí kterých je moné pro kadou aplikaci nebo sadu aplikací vybrat nejvhodnìjí technologii, je nejdùleitìjí.
Tato kritéria jsou výsledkem detailního porozumìní obchodním funkcím, které by mìly být podporovány a do
jaké úrovnì chytrosti. Základní podpùrné funkce, jako je dotazování a zobrazování dat, jsou z pohledu
implementace daleko ménì komplikované ne komplexní rozhodování.
Bez patøièných kritérií pro rozhodování pohánìných strategickou vizí existuje vysoká pravdìpodobnost, e
projekt GIS zaène být diktován pøedevím technologií. Tedy, e øeení vyhledávají problémy, které by pak
mohly øeit. V takovém prostøedí technická proveditelnost pøestává být problémem. Správná technologie je
vdy k dispozici, protoe co je správné je definováno právì tím, co je k dispozici. Aby se pøedelo tomu, e
ve bude diktováno technologií, je vyadován irí, mnohem systematiètìjí pohled na technickou proveditelnost.
Pøi ohodnocování technické proveditelnosti se hodnocení èásteènì vztahuje k uívání koncovým uivatelem a
èásteènì k mnoství kolení a technické podpory nezbytných pro pouívané aplikace. Jedním zpùsobem, jak si
poradit s technickou komplexností, je skrýt ji pøed koncovým uivatelem tím, e implementujeme chytré,
snadno pouitelné uivatelské rozhraní. Rozhraní èlovìk/stroj je konceptuálním styèným bodem operátora s
poèítaèem. Èím více komplexnosti práce poèítaèe je moné pøed uivatelem skrýt, tím snadnìji se poèítaè
uívá. Více uivatelské pøítulnosti obecnì znamená více vývoje programového vybavení, ale souèasnì sniuje
náklady na zakolování a poèáteèní náklady pro koncové uivatele.
Na rùzných projektech bylo demonstrováno, e významného sníení poadavkù na kolení a na køivku uèení
mùe být dosaeno pøizpùsobováním programového vybavení pro specifické úlohy a prostøednictvím efektivních
uivatelských rozhraní. Avak to se obvykle promítne do vyích nákladù na vývoj pøipadajících na aplikaci,
pokud nelze náklady na vývoj programového vybavení sdílet s jinými subjekty.
Technická proveditelnost je dále komplikována skuteèností, e technologie GIS bude poøizována v prùbìhu
dlouhé doby. Poøizování technologie v prùbìhu dlouhého èasového období zahrnuje jak výhody, tak i rizika.
Poøizováním pouze toho, co je vyadováno pro danou aplikaci, mùe organizace tìit z rychlého pokroku
informaèních technologií. Rizikem je, e nebudeme schopni vhodnì a snadno kombinovat technologie. Riziko
mùe být øízeno definováním technologické strategie a architektury, pøijetím co nejirího praktického mnoství
standardù a peèlivým monitorováním trendù vývoje technologií.

3.2.3 Institucionální proveditelnost
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Institucionální proveditelnost se zabývá zájmem a schopností organizace pøizpùsobit se zmìnám a pracovat i
napøíè tradiènímu rozloení zodpovìdností. Pokud bude plánovaná implementace GIS slouit mnoha organizaèním
jednotkám a její dokonèení bude trvat mnoho let, pak v takovém pøípadì je institucionální proveditelnost
dùleitá. Technická proveditelnost musí být dána do jedné øady se schopností a zájmem organizace udret velký
projekt po celou plánovanou dobu realizace. Rozpoèet a podporu ze strany øídicích pracovníkù bude nezbytné
neustále udrovat na potøebné úrovni, vzdìlávání a prokolování zamìstnancù mùe trvat i mnoho let a
poøizování technologie mùe být rozloeno do mnoha fiskálních let.
Institucionální proveditelnost je spjata s rozsahem projektu mnohem více ne technická proveditelnost. Nìkteré
dalí faktory, které je nezbytné vzít v úvahu pøi ohodnocování institucionální proveditelnosti a definování
rozsahu projektu, jsou diskutovány dále.
1. Bude GIS jednoúèelový nebo víceúèelový?
Systém navrhovaný pro podporu jediné funkce organizace je snazí specifikovat, navrhovat a implementovat,
ne takový, který musí podporovat irokou kálu funkcí. Avak pokud jednoúèelová implementace závisí na
datech z jiných èástí organizace nebo kdy jiné èásti organizace mají své zájmy na GIS, pak pøístup na bázi
jednoúèelového systému mùe selhat. Implementace GIS v jediné organizaèní jednotce, ale ne v dalích jednotkách,
které s ní souvisí, mùe také vyvolat nerovnováhu v celkové funkènosti organizace. Èasto je doporuèováno
vytvoøit plán pro postupné zavádìní a tak dosáhnout jednoduchosti jednoúèelového systému pøi institucionální
podpoøe víceúèelového (dlouhodobého) cíle.
2. Bude GIS implementován, aby automatizoval funkce správy rozvodných sítí?
Mnoho organizací zaèalo implementací CAD systémù pro automatizaci produkce map. Tato technologie
pravdìpodobnì nebude odpovídající podpoøe funkcí správy rozvodných sítí, které vyadují vybírání a modelování
komplexních informací.
3. Pro koho je poèítaèový systém vyvíjen a jaký typ poèítaèového systému je vyadován?
Pokud je systém implementován pro podporu plánování øízení a pro podporu rozhodování, bude výraznì
sloitìjí ne kdy bude implementován pro provádìní rutinních úloh zpracovávání informací.
Projekty mìly obecnì zaèínat se støedním, dobøe definovaným rozsahem a posléze se s èasem roziøovat, tak
jak se organizace uèí pracovat s geoinformacemi a s GIS technologií.

3.3 Organizace, lidé a GIS
Aplikace GIS v rùzných oblastech ivota mìní zpùsoby sbìru, ukládání a uívání geodat. To se odráí nejen na
organizacích vytváøejících a pouívajících geodata, ale i na lidech (bìných uivatelích i obsluném personálu).
Pozitivní a negativní stránky tìchto vlivù jsou rozebírány v následujících odstavcích.
Projekty GIS jsou obecnì velice podobné jiným projektùm, kde technologie mìní zpùsoby práce organizace
tak, aby pracovala co moná nejefektivnìji. Taková zmìna vyvolává u urèité èásti zamìstnancù podrádìní a u
jiných úzkost. Projekt uspìje, pokud se podaøí motivovat lidi k tomu, aby mìli zájem o zmìny a øeení
problémù a izolovat je od potenciálních negativních efektù.
3.3.1 Vliv GIS na organizaci
Lze nalézt mnoho pozitivních efektù zavedení GIS v organizaci, které vedou ke zlepení prostorového rozhodování.
Za prvé zde bude vìtí vazba na uívání geodat. Dále mohou být pouívány nové metody analýz a správy a
koneènì bude moná unifikace dat s rùznými parametry. Na organizaèní úrovni je pozitivním vlivem usnadnìní
komunikace mezi samostatnými organizaèními skupinami v rùzných organizacích a oddìleních. Dále lze zmínit
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také pøíleitost pro mnohem racionálnìjí vyuívání znalostí specialistù, pøináející monost redukce poètu
zamìstnancù a minimalizaci administrativních chyb automatizací pracovních postupù.
Cílem projektu GIS v organizaci by vìtinou mìlo být zlepení úèinnosti organizace a pøispìní k cílùm v oblasti
kvality produkce urèené pro koneèné uití. Je nebezpeèné popisovat projekt GIS v termínech sniování poètu
pracovníkù. Zkuenosti ukazují, e poptávka po geoinformacích v organizaci roste mnohem rychleji, ne technologie
redukuje poadavky na poèet zamìstnancù; stejný poèet zamìstnancù produkuje více a lepích geoinformací a
nachází práci, která je mnohem více uspokojuje.
Nicménì samozøejmì jsou moné i negativní efekty. Strukturální zmìny v organizaci a zmìny v legislativì a
normách by mohly být za urèitých podmínek vnímány jako negativní. Rovnì zavedení GIS èasto vede k rùstu
poadavkù na sbìr a reprezentaci dat, co vyaduje roziøování dovedností zamìstnancù a tedy dalí prokolování.
3.3.2 Vliv GIS na lidi
GIS ovlivòuje lidi nejen svými technickými vlastnostmi, ale i mìnìním sociálních vztahù a norem. V organizacích
zavádìjících GIS technologii vznikají nìkteré negativní postoje ke GIS ze strany zamìstnancù. Ty jsou propojeny
s potøebou dalího prokolování zamìstnancù a s rùstem poadavkù na dovednosti zamìstnancù. Avak zavádìní
GIS vede také k nìkterým pozitivním trendùm, jako je zvýení kvalifikace zamìstnancù, sniování èasu stráveného
pøi aktivitách spojených se sbìrem a reprezentací dat a snadnìjí komunikace s jinými specialisty pracujícími ve
stejných nebo v úplnì jiných organizacích.
GIS umoòuje zákazníkùm (napøíklad organizací veøejného sektoru) získávat lepí, rychlejí a mnohem detailnìjí
informace jako odpovìdi na své dotazy. Je vak nezbytné poznamenat, e toto není automatickým výsledkem
zavedení GIS ve veøejném sektoru. Navíc èasto to vyaduje zmìny v postojích zamìstnancù a v pracovních
postupech. Na druhé stranì implementace GIS ve veøejném sektoru vyaduje, aby se uivatelé seznamovali se
zmìnami ve zpùsobu zpøístupòování informací veøejnosti. Pøíleitost k irokému publikování geodat je moná
nejvýznamnìjím efektem uívání GIS. Zvyuje to vak i nebezpeèí zveøejnìní soukromých/citlivých dat. Tomuto
nebezpeèí je nezbytné pøikládat náleitou váhu a vést ho v patrnosti.

3.4 Metodologie návrhu a výbìru systému
Po vysvìtlení, jak urèit organizaèní poadavky na GIS, uvedeném v první èásti této kapitoly se tento odstavec
bude zabývat metodologií pro systematický pøístup k tomu, jak ohodnotit a vybrat konkrétní GIS, která vede
k racionálnímu výbìru systému. A také popisuje základní kroky vývoje GIS aplikace.
3.4.1 Fáze ohodnocování GIS
Existuje nìkolik jednoduchých pravidel, kterým je tøeba pøi ohodnocování GIS vìnovat pozornost:
1. Jestlie jsou dostupné finanèní prostøedky pouze pro poøízení technického a programového vybavení,
mìli bychom znovu promyslet rozsah projektu. Prostøedky budou potøebné i pro kolení, data,
údrbu a technické rady!
2. Pøi investování do vìtího projektu GIS bude trvat 3 a 5 rokù, ne aplikace zaène generovat
významné pøínosy. Rozfázujte projekt a zajistìte si, e ji v prvním roce bude moné vykázat nìjaké
pøínosy.
3. V prùbìhu implementaèní fáze GIS jsou potøební kvalifikovaní a motivovaní zamìstnanci. V
urèitých pøípadech je nezbytné doèasnì paralelnì provozovat starý i nový systém.
Hlavní fáze výbìru a ohodnocování GIS jsou:
a. plánování

b. rozhodování
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c. instalace
d. operaèní fáze.
Fáze plánování
Fáze plánování zaèíná ustavením týmu expertù, sloeného ze ètyø a esti èlenù, kteøí pøinesou své zkuenosti
týkající se organizace a daných úkolù. Nejèastìji se nejedná o GIS experty, nicménì získají potøebné zkuenosti
v prùbìhu procesu ohodnocování. Avak pøidání jednoho a dvou externích expertù se zkuenostmi s GIS mùe
pomoci pøedejít mnoha nákladným chybám. Expertní tým by mìl provést studii potøeb a proveditelnosti (viz
odst. 3.1), pokud jetì nejsou k dispozici.
Výstup této studie vytváøí základ pro pøedbìné zhodnocení systémù. Poèet produktù GIS na trhu je velký;
pøedbìné zhodnocení by mìlo redukovat tento poèet na akceptovatelnou úroveò. První hrubý výbìr vhodných
GIS produktù mùe být proveden na podkladì publikovaných materiálù. Tyto materiály lze získat od dodavatelù,
obchodních èasopisù, organizací provádìjících nezávislé prùzkumy trhu, univerzit nebo konzultantù. Kritéria,
která by mìla být vzata v úvahu pøi pøedbìném hodnocení jsou technické vybavení, operaèní systém, výbìr
databáze, výkonnost, dodavatel a funkcionalita, jak je popsáno v dokumentu návrhu GIS (viz odst. 3.1.1).
Poslední èástí fáze plánování je návrh výkonových testù. Výkonový test je nezatíený mechanizmus mìøení
vhodnosti a úèinnosti dodavatelem navreného øeení v kontextu prostøedí a aplikací kupujícího. V prùbìhu
procesu ohodnocování jsou výkonové testy nejdùleitìjím krokem zdùvodòování proveditelnosti a výkonnosti
produktù.
Úèelem výkonových testù je:
1. objektivní technické srovnání alternativních øeení
2. kontrola shody se specifikacemi poadované funkènosti a výkonnosti
3. urèit vyuití zdrojù
4. motivovat a zaangaovat zamìstnance
5. ohodnotit reakci uivatelù na GIS technologii
6. získat zkuenosti se pièkovou GIS technologií.
Pøi návrhu výkonových testù vybírá tým expertù kritéria, pomocí kterých bude hodnotit systémy, které
pøeily pøedbìné hodnocení a vybírají i metodu testování tìchto kritérií.
Fáze rozhodovací
Fáze rozhodovací se skládá ze dvou krokù:
1. Rozhodnutí pokraèovat v projektu zaloené na studii proveditelnosti a na celkovém ekonomickém
zhodnocení.
2. Rozhodnutí o konkrétním GIS od konkrétního dodavatele.
Pro pokraèování v projektu jsou poadovány pouze informace o celkových nákladech a jistota, e pøinejmením
jeden dodavatel mùe poskytnout potøebnou technologii.
Rozhodnutí se pro konkrétního dodavatele musí splòovat akceptovaná pravidla pro poøizování vybavení,
obvykle formou veøejného výbìrového øízení a racionální, nestranný výbìr nejlepí nabídky. Náklady na tento
proces výbìru jsou vcelku vysoké a vøele se doporuèuje získat pomoc od expertù a konzultantù z oblasti GIS,
kteøí nejsou závislí na dodavatelích technického a programového vybavení a slueb pro GIS.
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Pro zhodnocení, zda nabízené systémy jsou schopné splnit poadavky, se obvykle pouívají výkonové testy.
Tyto testy jsou uiteèné, ale zdùrazòují vlastnosti systému, které mohou být snadno mìøené  zvlátì rychlost
provedení nìjaké funkce. Ty jsou èasto pro kadodenní práci ménì významné, ne je celková kvalita uivatelského
rozhraní nebo snadnost nauèení se systému, co se ohodnocuje mnohem hùøe.
Instalace
Po rozhodnutí o konkrétním GIS mùe zaèít vlastní implementace. Instalací se proces hodnocení GIS èásteènì
zastaví, ale pøesto by mìl zákazník nadále sledovat trh s GIS. Zkuenosti ukazují, e bìhem jednoho a dvou let
je potøebné dalí vybavení, mohou být plnìny dalí úlohy atd. Instalaèní fáze zahrnuje kolení operátorù,
moný dalí vývoj programového vybavení a instalaci technického a programového vybavení.
Systém je nainstalován, pod vedením dodavatele mùe zaèít pilotní projekt. Proces produkce mùe být zahájen
ihned po prokolení zamìstnancù. kolení a vzdìlávání zamìstnancù mùe trvat a pùl roku. Mùe být nezbytné
pøizpùsobit GIS poadavkùm uivatelù. To mùe trvat rok i více. Pilotní projekt mùe bìet nìkolik mìsícù
pøed zahájením produkce.
Fáze provozu, roziøování a aktualizace
V prùbìhu jednoho nebo dvou let mùe být potøebné rozíøit nebo aktualizovat technické a programové
vybavení. Mùe být potøebné dalí technické vybavení; více zaøízení, více nebo lepí pracovní stanice. Dodavatel
obvykle nabízí aktualizace programového vybavení a revize jednou a dvakrát do roka. Pro obslouení dalích
aplikací mohou být zakoupeny dalí programové moduly. Je nezbytné nepøetrité vzdìlávání a prokolování
zamìstnancù. Zkuení zamìstnanci opoutìjí spoleènost, nové zamìstnance je nutné zakolit. Aktualizace a revize
dat závisí na poadavcích uivatelù. Data jsou nejhodnotnìjí èástí GIS, take je musíme udrovat aktuální. Pøi
dodání nových revizí programového vybavení mùe být nezbytný upgrade dat. S rostoucí základnou zákazníkù
mohou být potøebné dalí moduly pro pøedávání dat.
Obnova cyklu GIS
O nìkolik let pozdìji mùe zaèít nový cyklus hodnocení GIS. Obnova GIS mùe být vyadována, kdykoliv dojde
k významným zmìnám v produkèním procesu, v organizaci a v jejích pracovních tocích. Rovnì je nezbytná,
kdykoliv zastará technické zaøízení. Proces hodnocení GIS bude postupovat podle stejných krokù, ale s výraznì
hlubími znalostmi problematiky geodat a GIS.
3.4.2 Alternativní postupy hodnocení
Existuje mnoho dùvodù, proè mohou být popsané fáze ohodnocování GIS buïto zkráceny nebo doplnìny o
dalí kroky. Mezi nì patøí:
1. omezený rozpoèet
2. omezené zdroje a kvalifikaèní pøedpoklady
3. tlak dvorních dodavatelù poèítaèù pro danou spoleènost
4. omezený rozsah pøíleitostí.
V následujícím textu jsou ukázány a diskutovány rùzné alternativy.
Pilotní projekty redukující rizika
Tento pøístup roziøuje døíve popsané kroky o jeden nebo více pilotních projektù. Rizika jsou minimalizována,
ale stojí to více èasu. V prùbìhu pilotního projektu se organizace hodnì nauèí o GIS. Tento pøístup je doporuèován
pro organizace, které mají malé zkuenosti s GIS. Tento postup je v úzkém vztahu k fázovému pøístupu; pilotní
projekt mùe být povaován za první (malý) krok velkého projektu, který je dále pøizpùsobován na základì
výsledkù a zkueností získaných v rámci pilotního projektu.

Desktop pøístup
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Tento pøístup se pokouí vybrat GIS bez výkonových testù. Vechny fáze ohodnocování jsou zaloené více èi
ménì na písemných studiích. Je ustaven tým GIS, typicky doplnìný externími specialisty a konzultanty z
oblasti GIS, který zaèíná strategickou studii. Pøedbìné ohodnocení systémù je zaloené na prùzkumech trhù a
literatuøe. Malému poètu dodavatelù, kteøí postoupili dále z pøedbìného hodnocení, je zaslána ádost o informace.
Analýza poadavkù uivatelù je provedena na základì existujících znalostí o GIS. Následuje vypsání výbìrového
øízení. Je vybrán a instalován GIS. Dále je proveden pilotní projekt a výkonový test, které umoòují demonstrovat
funkènost GIS. Toto obvykle trvá déle, protoe v rámci tohoto pøístupu spoleènost získává své první zkuenosti
s GIS. Pokud pilotní projekt probìhne úspìnì, mùe hned zaèít vlastní provoz. Rizikem je, e vybraný
dodavatel nebude schopen splnit výkonový test a celý proces bude muset zaèít od zaèátku. Dnes je toto riziko
malé, protoe rozdíly ve funkènosti mezi rùznými GIS jsou malé.
Pøístup zaloený na projektu
Nejkratí proces ohodnocování bìí pod tlakem z vnìjku organizace. Napøíklad jestlie hrozí ztráta kontraktu,
který není moné splnit bez GIS. Tento postup mùe fungovat dobøe jen tehdy, pokud ji v organizaci existují
znalosti o GIS a je zde i vnitøní trh s GIS. Pøedbìnì je vybrán malý poèet potenciálních dodavatelù. Poadavky
na funkènost se mohou vztahovat jen k øeenému projektu. Nicménì by mìla být velice peèlivì provedena
analýza potøeb uivatelù, aby byly známy poadavky a bylo moné je analyzovat. Na základì výbìrového øízení
je vybrán GIS, probìhne instalace a ihned je zahájen provoz. Rizikem zde je, e vybraný GIS je uiteèný pouze
pro specifický projekt.
3.4.3 Vývoj aplikace GIS
Jakmile má organizace vybrané a nainstalované programové vybavení pro GIS, mùe zaèít s vývojem dalích
aplikací. Jak jsme vidìli, v nìkterých pøípadech mùe být (malá) aplikace nebo pilotní projekt souèástí dokonce
u procesu ohodnocování. Vývoj aplikace neznamená pøepisování programového vybavení pro GIS, nýbr
pøizpùsobování aplikací tak, aby vyhovovaly specifickým potøebám. Aplikace mohou být jednoduché napø.
jako sada preferencí, uloených pro kadou uivatelskou skupinu nebo jedince, které jsou spoutìny jako
makro po pøihláení. Nebo mohou být ve formì velice sloitého dotazu, který vybírá skupinu vrstev, identifikuje
zájmové geoprvky na základì rozsahù atributù, vytváøí obalové zóny promìnné íøky, provádí sérii pøekryvù
a generuje titìné mapy. Ve vech pøípadech je po aplikaci poadováno, aby transformovala uivatelovy ideje
na pouitelný, stabilní produkt.
Organizace obvykle pouívají tøi rùzné pøístupy k vývoji GIS aplikací. Organizace mohou vyvíjet tyto aplikace
vlastními silami z gruntu nebo se napojit na nìjakou standardnì dodávanou GIS aplikaci nebo mohou pouít
GIS jako rámec pro vývoj své vlastní aplikace. Dále budou rozebrány silné a slabé stránky kadého z tìchto
pøístupù.
Budování GIS aplikace vlastními silami
Primární výhodu tohoto pøístupu lze shrnout do jediného slova  kontrola. Protoe organizace vyuívá své
vlastní zamìstnance, je zde vìtí kontrola nad poskytovanou funkèností a nad tím, kdy bude dodána. Avak
tato kontrola nìco stojí. Budování GIS se potýká se svými vlastními problémy, které u jiných aplikací neexistují.
Potøebujeme zde experty na uivatelské rozhraní, experty na grafiku, databázové experty a experty na ladìní
výkonu. Mají vlastní zamìstnanci takové zkuenosti? Máme èas a prostøedky na jejich prokolování? Nedostupnost
tìchto expertù mùe výraznì protáhnout dobu potøebnou na dokonèení projektu, pøípadnì zabránit tomu, aby
byl projekt vùbec nìkdy dokonèen.
Napojení na nìjakou standardnì dodávanou GIS aplikaci
Vyuití nìjaké existující aplikace GIS jako jádra naí nové aplikace nám umoní dokonèit kompletní systém
mnohem rychleji, ne kdyby byl vyvíjen z gruntu znova. Je pravdìpodobné, e aplikace bude obsahovat
mnohem obsáhlejí sadu funkcí GIS, ne bychom mohli dostat pøi vývoji aplikace vlastními silami. Avak
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existují i problémy spojené s tímto pøístupem. Aèkoliv dodavatel GIS má velice dobré znalosti o GIS, nemusí
vìdìt nic o zákazníkových aktivitách a díky tomu nemusí implementovat funkce GIS tím nejúèinnìjím zpùsobem
z hlediska zákazníkových potøeb. Dokonce i kdy dodaný produkt obsahuje nezbytné funkce, zákazník je nucen
dìlat vìci jejich zpùsobem. A pokud se poadavky zmìní, nebo je pozdìji vysloven poadavek na zaøazení
dalích funkcí, nemusí dodaný produkt náhle vyhovovat poadavkùm.
Pouití GIS jako rámce pro vývoj své vlastní aplikace
Co hledáme, je øeení, které vyuívá zkueností s GIS získaných nìkým jiným a umoòuje pøizpùsobování
aplikace specifickým potøebám. Tímto øeením je pouití rámce. Rámec zahrnuje mnoho ji vykonané nároèné
práce. Poskytuje základ pro aplikaci, která obsahuje celou funkènost GIS. Umoòuje vytváøet nad tímto
základem obchodnì specifické èásti aplikace. A dovoluje také pøizpùsobovat chování GIS tak, aby vyhovoval
specifickým poadavkùm aplikace. Plnì vyuívá výhod objektovì-orientovaného programování pro maximalizaci
opìtovné pouitelnosti a minimalizaci dopadù zmìn. Jeden tak získává výhody pouívání cizích expertù na
grafiku a GIS, zatímco vyuívá vlastní experty ze své oblasti podnikání.
Vývoj aplikace mùe probìhnout také na bázi externího kontraktu. Dodavatelé GIS typicky pracují s firmami
na vývoj programového vybavení, které vytváøejí zákaznické aplikace. Ty mají zkuenosti s programovým
vybavením a z døívìjích kontraktù mohou dokonce znát aplikaèní oblast.
Dnení obchodní filosofie, zamìøená na klíèové problémy s potlaèením vech okrajových aspektù, obecnì
posiluje tento pøístup. Riziko spoèívá v budoucím roziøování aplikace, kdy se provozovatel mùe buïto
obrátit na pùvodního dodavatele a doufat, e ten si zachoval potøebné dovednosti a znalosti o aplikaci, nebo
mùe provozovatel stanout tváøí v tváø rozhodnutí o opìtovném vyvinutí celé aplikace (co se mùe nakonec
ukázat jako levnìjí ve srovnání s pokusem o rozíøení aplikace!).
3.4.4 Základní kroky vytvoøení aplikace
Bez ohledu na zvolený pøístup by vývoj aplikace mìl projít minimální sérií základních krokù. Jsou jimi:
1. základní pøíprava datových zdrojù
2. datové modelování a modelování procesù (informaèní modelování)
3. testovací projekt.
Základní pøíprava datových zdrojù
Pro stejnou oblast v prostoru ji mohou existovat rùzná data. Prvním krokem by proto mìla být analýza
zamìøená na zjitìní, které typy dat vztahujících se k budované aplikaci existují v organizaci i mimo ni. Rùzné
zdroje zahrnují mapy, obrázky, tabulky, kartotéky, publikace, zprávy a rùznými snímaèi nasnímaná data.
Terénní prùzkumy mohou pomoci pøipravit inventuru toho, co existuje v daném místì. Jak jsou tato data
dostupná, zda v analogové nebo digitální formì. Zda existují nebo budou muset být vytvoøeny.
Mùe být pøipraven formuláø pro hodnocení dat, který umoní získat vechny relevantní údaje o datech. Toto
mùe být povaováno za analogový metainformaèní systém. Jakmile je to moné, tento analogový systém by
mìl být pøeveden do digitální formy, nejlépe v prùbìhu instalace GIS. Toto je výhodné zvlátì z pohledu
informaèních tokù, zatíení komunikaèního systému a procesu výbìru dat.
Nejdùleitìjími aspekty, které je nezbytné mít v prùbìhu pøípravy dat na pamìti, jsou:
1. Vzít v úvahu monost získání dat od kohokoliv jiného. Pøedejít získávání dat vlastními prostøedky,
kdykoliv je to moné, ale pøitom mít na zøeteli oèekávanou kvalitu dat.
2. Pøipravit formuláøe pro hodnocení dat a peèlivì ohodnotit otázky kvality dat. Toto mùe vyadovat
ovìøování podmnoiny dat v terénu.
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3. Je nezbytné mít v rukou nebo v poèítaèi potøebné zdroje døíve, ne zaèneme pracovat na svém
projektu, jinak budeme zbyteènì ztrácet èas.

4. Pokud poadujeme data z jiných zdrojù, je nezbytné si zajistit i budoucí aktualizaci a pravidelnou
údrbu dat.
Datové modelování a modelování procesù (informaèní modelování)
Návrh databáze
Datovým modelováním je myleno strukturování existujících dat zpùsobem, který zajistí vícenásobné uívání
dat. Datový model je abstrakcí reálného svìta, obvykle se jedná o lidskou konceptualizaci reality. Aby bylo
urèeno, jak jsou kolekce dat v koneèné podobì presentovány v digitální formì, je nezbytné ho rozdìlit do
rùzných skupin a úrovní.
Tento abstraktní datový model musí být realizován nezávisle na specifickém systému (viz odst. 2.1). To
umoòuje rozpoznat úzká místa v implementaci nad specifickým GIS. Tato úzká místa musí být pøekonána, a to
buïto dalími nebo redundantními informacemi nebo pøizpùsobením existujícího GIS.
Informaèní modelování
Informaèní modelování je urèené pro analýzu pracovních postupù v organizaci a pokouí se ustavit vhodný
zpùsob podpory pracovních postupù pomocí GIS. Musí být vytýèen proces vedoucí od získávání dat pøes jejich
ukládání a zpracovávání a po výsledky. To vede k identifikaci vech èástí organizace, které mají co doèinìní
s projektem.
Aktualizace dat
Data se èas od èasu mìní. Rytmus zmìn  jak èasté a jak významné tyto zmìny jsou  velice èasto závisí na typu
aplikace. Bude nezbytné analyzovat frekvenci aktualizací dat a navrhnout postupy aktualizace. Data mohou být
také nekompletní a kompletní budou a po delím èasovém období nebo po pøidání dat z jiných oddìlení. Model
by mìl být dostateènì pruný, aby umoòoval tyto problémy zvládat. Mohou být potøebná pøedbìná øeení.
V nìkterých pøípadech mùe být nezbytné místo aktualizace stávajících dat získávat data zcela nová, co mùe
být v koneèném souètu ménì nákladné, ne pøedpokládaná pravidelná údrba.
Obecnì vìtina nákladù na údrbu aplikace bude spoèívat v nákladech na údrbu dat. To vyaduje hned na
zaèátku peèlivé plánování. Existuje dùleité a velice jednoduché pravidlo: ukládejte pouze data, která jsou
vaí aplikací opravdu vyuívaná. Data, která nejsou pouívaná, jsou náchylná k rychlému poklesu kvality
a pokud jsou pozdìji pouita, nemají odpovídající kvalitu a nakonec bude potøebné udìlat zcela nový sbìr dat.
Údrba dat je nákladná, protoe:
1. je obtíné ji plánovat a je obvykle spoutìna vnìjími událostmi;
2. pøi údrbì se obvykle odhalí chyby v existujících datech, které je nezbytné odstranit;
3. èasto vyaduje inspekci pøímo v terénu.
Je proto obtíné ji automatizovat a navíc vyaduje vysoce zkuený personál. Nìkdy je ménì nákladné znovu
poøídit celou datovou sadu prostøednictvím plánované a dobøe organizované akce, kde s ohledem na vìtí
rozsah prací výraznì poklesne cena na jednotku.
Malé testovací projekty
Pøed zahájením vlastního výrobního procesu je vhodné provést malý testovací projekt. Jeden GIS projekt se lií
od druhého. Proto není jednoduché provést prognózu zatíení a objemu dat. Malé testovací projekty v nové a
specifické aplikaèní oblasti postaví tyto odhady na mnohem solidnìjí základy. Obdobné projekty mohou být
pouity pro predikci tìchto hodnot.
Pøíprava malých testovacích projektù umoòuje analýzu potøebného èasu a mnoství dat, která je nezbytné
zpracovat. V prùbìhu poøizování a zpracovávání dat je mìøen èas spolu s poètem objektù a celkový objem
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diskového prostoru. Odhady mnoství dat a nákladù na vìtí projekty lze extrapolovat. To výraznì usnadòuje
rozhodování o proveditelnosti projektu (viz odst. 3.2.2).

3.5 Ekonomika geografických informací
Cílem této sekce je prozkoumat ekonomické aspekty implementace a uívání geografického informaèního
systému tak, aby bylo mono identifikovat potenciální náklady a pøínosy zavedení GIS do organizace.
Ekonomické úvahy jsou extrémnì dùleité pøi pøesvìdèování lidí o dùleitosti GIS projektu. Øeení technických
projektù je velmi zajímavé a organizaèní otázky pøed nás staví dùleité výzvy, ale projekty jsou realizovány
proto, e zlepují zpùsob práce organizace. Ekonomická analýza je hlavní metodou pro ohodnocování uiteènosti
projektu, a u GIS nebo èehokoliv jiného.
Projekt GIS by stejnì jako kterýkoliv jiný projekt nemìl být realizován, pokud nepøispìje k celkovým pøínosùm
organizace. Problém spoèívá v ohodnocení celkového pøínosu GIS pro organizaci. Bìnì se zjiuje, e mnohem
dùleitìjí byly jiné a dalí pøínosy projektu GIS, ne ty, které byly zahrnuty do pùvodního plánu projektu a
do pùvodního ekonomického ohodnocení. Níe popsaný pøístup je proto navren tak, aby redukoval tyto
rozdíly a umoòoval provedení mnohem spolehlivìjího ekonomického ohodnocení.
3.5.1 Ekonomický pohled na GIS
Implementace GIS vyaduje investice do technického a programového vybavení a do dat a vyaduje rovnì
investice do lidí. V krátkodobém pohledu je nejnákladnìjím prvkem sbìr a konverze dat, proces který mùe
pohltit 60 a 80% celkových poèáteèních nákladù na vybudování systému. Uvádí se jednoduché pravidlo, e
abychom získali pøibliný odhad nákladù na implementaci GIS a jeho naplnìní daty, staèí náklady na technické
a programové vybavení vynásobit koeficientem 4 a 10. Náklady na kolení a prùbìné odborné vzdìlávání
zamìstnancù jsou rovnì dùleité a pøedpokládá se, e budou vyí ne náklady na technické a programové
vybavení.
Jakmile budeme mít vybudovaný systém, bude nezbytné ho udrovat, co opìt vyaduje zdroje. Skuteèné
náklady na prvotní implementaci GIS je nezbytné vnímat nikoliv jako jednorázový výdaj, ale spíe jako
dlouhodobý závazek k výdajùm.
GIS také produkuje pøínosy, které jsou výsledkem zlepení dostupných informací. Poøizovaná data musí mít
hodnotu pro uivatele a ne jen cenu zaplacenou za jejich nashromádìní. Produkt kteréhokoliv systému, vèetnì
informaèních produktù z GIS, má svoji hodnotu pouze a jen tehdy, je-li vyuíván a vytváøí-li pøi svém
vyuívání hodnotné statky. Informace dostupné z GIS jsou èasto vyuívány internì pro zlepení fungování
organizace, která ho vybudovala. Ale v jiných pøípadech mohou být tyto informace prodávány nebo distribuovány
externím uivatelùm. V kadém pøípadì jsou informace pouívány a jakékoliv dalí poskytované informace
vedou ke zlepením: rozhodování je provádìno mnohem rychleji, je ménì rizikové nebo vede k lepím výsledkùm.
Praktické zkuenosti ukazují, e daný projekt (napø. GIS) pøedstavuje významnou investici zdrojù, která pozitivnì
pøispìje k obchodním cílùm, tj. vykáe èistý pøínos k hospodáøskému výsledku organizace. Z praktických
zkueností vyplývají vechny zdroje, které projekt vyaduje a jejich finanèní vyjádøení. Ty jsou pak porovnávány
s oèekávanou hodnotou pøínosù. Technicky je nezbytné dosáhnout toho, aby jednorázové náklady na vybudování
GIS a opakující se náklady na provozování systému byly srovnatelné s pøínosy, kterých bude pozdìji dosaeno.
3.5.2 Trh s GIS daty
Ekonomické ohodnocení bude èásteènì zaloeno na cenì, za kterou lze získat geoinformace. Cena zboí je
zaloena na jeho trní hodnotì. Trh s geoinformacemi je obvykle odliný od ideálního trhu, kolem kterého jsou
vyvinuty ekonomické teorie.
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Cena je jedním z klíèových faktorù marketingu, ale nikoliv jediným. Úplná obchodní strategie bere v úvahu
uivatele, jejich potøeby a jejich pøání a také jejich schopnost platit, dále kanály pouitelné pro distribuci
informací o produktech a distribuèní kanály vlastních produktù. Pøesto mùeme pøi ekonomickém ohodnocování
diskutovat o cenì; dokonce i kdy GIS produkuje informace, které jsou pouívané pouze uvnitø organizace.
Obecná ekonomická teorie byla vyvinuta kolem reálného zboí, jako jsou napøíklad zemìdìlské produkty:
vezmìme jako pøíklad brambory. Cenová rovnováha je výsledkem rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Ale
mapy nebo katastrální data nemohou být produkovány paralelnì více organizacemi soutìícími na trhu o
uivatele  to by bylo enormním plýtváním se sbìrem dat! A mapy jsou také velice odliné od brambor. Mohou
být snadno kopírovatelné a opakovanì pouívané.
Trh s informacemi je zásadnì odliný od jiného zboí (Varian, 1996):
1. informace mohou být replikovány prakticky bez nákladù, take
2. mnoho uivatelù mùe uívat stejné informace (ale jen jeden èlovìk mùe sníst brambor)
3. produkce informací má velké poèáteèní náklady, ale jejich reprodukce je velice levná
4. uivatel mùe uívat informace, ale také je dále prodávat (a to dokonce i opakovanì).
3.5.3 Urèování ceny
Tam, kde zatím není vytvoøen trh, je urèování optimální ceny, která mùe být úètována za geoinformace,
obtíné. Jak jsme vidìli v pøedcházejících odstavcích, informace jako komodita se nechovají stejnì jako fyzické
produkty.
Cena geoinformací mùe být stanovena rùznými zpùsoby. Podívejme se napøíklad na list digitální mapy. Cena
mùe být stanovena na základì nákladù vynaloených v prùbìhu jeho vyprodukování, ke kterým by mìl být
pøidán malý zisk. Tyto náklady by pak mìly být podìleny pøedpokládaným poètem prodaných kopií, a tak
získáme trní cenu. To mùe dát, øeknìme, cenu 200 EUR. Avak existuje technologie umoòující zapsat 3000
takovýchto mapových listù na jediný CD-ROM pøi minimálních nákladech. Obvykle je nepravdìpodobné, e by
takovýto CDROM byl prodejný pøi cenì 600.000 EUR. Take je nezbytné zvolit jiný pøístup k urèování cen.
Alternativou by mohlo být nalezení takové ceny, kterou by trh unesl. Pokud je cena pøíli vysoká, produkty
nebudou prodejné, a pokud se budou prodávat velice rychle, je moné cenu zvýit. Tøetí strategií by mohlo
být stanovení úspor, kterých by bylo moné dosáhnout pøi pouití produktu ve srovnání se stávajícím stavem.
Take pokud vlastnìní mapy uetøí øidièi 20 EUR roènì na pohonných hmotách díky mnohem efektivnìjímu
výbìru tras a pokud se mapa bìhem jednoho roku opotøebuje, pak bude mít pro øidièe hodnotu 19 EUR a ne
21 EUR, pokud do hry nevstoupí dalí faktory.
Nezbytné aspekty hodnocení pøínosu geoinformací pro uivatelovy procesy jsou identifikovány z dokumentace
návrhu vytvoøené na základì popisu dle na uivatele zamìøeného návrhu (viz odst. 3.1). Popsali jsme si
rozhodovací proces (a jím vytváøené hodnoty) spolu s pøíspìvkem, který geoinformace vnáejí do tohoto
procesu. Z toho je moné stanovit pøíspìvek k hodnotì geoinformací. Ten je hodnotou geoinformací pro toto
rozhodnutí. Ta je pak násobena poètem takovýchto rozhodnutí pøijatých za rok a na poèátku redukovaná o
nejistoty v odhadech.
Ceny jsou pøíli èasto odvozovány z nákladù, zvlátì v oblasti inenýrství. Toto funguje v pøípadech, kde
existuje vyváený trh. Ekonomická teorie pøedpovídá, e pro ideální trh platí, e náklady se rovnají cenì a ta
se rovná hodnotì zboí. Toto vak není pøípad geoinformací. Výrobní náklady na výrobu prvního výtisku
mapy jsou vysoké  je nezbytný kompletní sbìr dat  ale vechny dalí kopie jsou ji produkovány s malými
náklady. Stanovení ceny pokrývající náklady proto vyaduje pøinejmením odhad poètu kopií map, které
budou prodány, co je v pøípadì nových GIS produktù obtíné. Dalí vyuití dat, které bude nalezeno teprve
v budoucnu, stìuje odhad správné ceny.
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Aby bylo moné geoinformace prodávat, co bude nabývat na významu s tím, jak se budou spoleènosti
zamìøovat na svoji základní úlohu a budou kontrahovat dalí sluby, vzroste význam jiného nástroje pro
marketing produktù: produkovat diferencované produkty urèené pro rùzné odbìratele.
Pokud rùzné skupiny uivatelù uívají stejná data s velice odlinými ekonomickými charakteristikami, pak
prodávání tìchto dat vem za stejnou cenu není tou nejlepí obchodní strategií. Pøedpokládejme e prodáváme
ulièní sí, která mùe být pouita pro navigaci a urèování nejkratí cesty. Úspory pro bìného automobilistu
jsou 20 EUR za rok (v pohonných hmotách, bez uváení èasových úspor). Profesionálové uspoøí se stejným
zaøízením 1.000 EUR roènì, protoe oceòují i svùj èas. Spoleènosti, které distribuují velká mnoství zboí
mohou uspoøit i 1.000.000 EUR roènì. Jaká je správná cena? Pøi prodeji po 20 EUR øeknìme 10.000 uivatelùm
(celkový hrubý pøíjem 200.000 EUR), pøi prodeji za 500.000 EUR mùeme prodat produkt tøeba jen 4
uivatelùm, pøi celkovém hrubém pøíjmu 2.000.000 EUR.
Øeením je diferenciace trhu. Vytvoøme tøi rùzné produkty, které budou urèené zvlá pro kadou z výe
uvedených skupin uivatelù a prodávejme je za tøi rùzné ceny. Obtíným úkolem je, jak zajistit, e si spoleènost
koupí produkt za 500.000 EUR místo toho, aby prostì pouila profesionální verzi za 300 EUR nebo standardní
verzi za 20 EUR. Jako úspìný pøíklad mùeme uvést stanovování cen u aerolinií: pobyt pøes sobotní noc
výraznì sniuje cenu letenky, ale obchodní cestující, který má více penìz, by ztratil den se svojí rodinou, a
proto nemùe pouít levnìjí sazbu.

3.6 Elektronický obchod v GIS
3.6.1 Úvod
Internet má anci se stát Obchodem geoinformacemi budoucnosti a bude poskytovat pøístup ke geoinformacím
a slubám. Technologie je dostupná a poskytovatelé dat a slueb podnikají váné kroky smìrem k dodávání
geoinformaèních slueb iroké obci uivatelù Internetu. E-obchod je klíèovým prvkem této sluby, ale odborné
posudky poukazují na to, e právì tento prvek není zpravidla poskytovatelùm geodat dostupný; partnerství s
profesionální organizací zamìøenou na elektronický obchod zde proto mùe být dobrou radou.
Internetové geoinformaèní sluby (angl. Internet Geographical Information Services, IGIS) umoní dodavatelùm
prodávat vechny jejich produkty, informace a sluby prostøednictvím Internetu. Klient nepotøebuje ádné
speciální technické nebo programové vybavení; pro tyto úèely dobøe poslouí i jednoduchý osobní poèítaè se
standardním www prohlíeèem. Geoinformaèní aplikace bude bìet na serveru dodavatele. Toto je tzv. vícevrstevné
prostøedí. Tyto I-GIS nabídky mohou být poskytovány na rùzných úrovních:
1. Pøístup k a prohlíení statických map s následným kopírováním a tiskem.
2. Dynamický pøístup k a prohledávání rùzných map, které mohou být sloeny do integrované mapy
s následným kopírováním a tiskem.
3. Dynamický pøístup k a prohledávání rùzných map a textových dat, z kterých mohou být odvozovány
nové komplexní informace. Tyto informace mohou být analyzovány a mohou z nich být generovány
výstupní sestavy s tematickými mapami, které mohou být následnì staeny na lokální poèítaè a
vytitìny.
Èím schopnìjí je systém, tím se stává komplexnìjím. Ale komplexnost je na stranì dodavatele; uivatel by
mìl mít vdy k dispozici jednodue provozovatelné aplikace.
3.6.2 Návod uivatelùm
Bez ohledu na to, jak schopné jsou sluby, musí být snadno pouitelné a klíèem k tomu je návod pro uivatele
aplikací. Návod pro uivatele, tj. obsluha a navigace Internetovou slubou, mùe být napøíklad implementováno

PANEL GI

prostøednictvím web stromu (angl. Web Tree). Tento typ obsluhy je známý
kadému uivateli poèítaèe. Take slubu mùe obsluhovat kadý uivatel a nejsou
zde ádné nároky na kolení. Toto je podstatným pøedpokladem pro øeení
budovaná na bázi Internetu. Síla web stromu spoèívá v tom, e je plnì
konfigurovatelný dle poadavkù nabízené sluby.
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Alternativou web stromu je prohledávání dle vlastností produktù, jako jsou
èísla map, jména mìst, oblastí apod. Provádìní uivatele je pak realizováno
prostøednictvím webovské stránky, na které uivatel definuje poadované
informace prostøednictvím výbìrù vlastností. Jinou moností je prohledávání
prostøednictvím geografického vedení uivatele pomocí oznaèení oblasti v mapì.
Obr.20: Pøíklad wb stromu
3.6.3 Registrace, jednoznaèné urèení a autorizace
Pøed uvedením do provozu je nezbytné vyøeit administrativní a bezpeènostní otázky. Po pøesné registraci a
kontrole klienta jsou uloena vechna jeho data, vèetnì pøístupových práv. Registrovaní klienti mohou být
jednoznaènì urèeni prostøednictvím pøihlaovacího dialogu. Tím se jim zpøístupní vechny oblasti I-GIS, které
má povolené. Neregistrovaní uivatelé získají pouze pøístup k tìm èástem, které jim poskytnou pøehled a
vysvìtlení poskytovaných slueb a pozvání k registraci (Wenzl, 2000).
3.6.4 Stanovování cen a nákupní koík
Po vyhledání informací a výbìru produktù je klient informován o cenì, a to jetì døíve, ne produkty objedná
a umístí do nákupního koíku. Ceny mohou být urèovány pomocí parametrù oceòování, jako je velikost
oblasti, doba zpracování, poèet výstupních sestav a map apod. Placení mùe být provádìno rùznými zpùsoby.
Monostmi jsou faktura, platební karta nebo bankovní pøevod. E-obchod mùe být preferovanou metodou, ale
v mnoha pøípadech je stále jetì vyadována i faktura.

Obr. 21: Nákupní koík
3.6.5 Závìr
Internet a elektronický obchod se stávají hlavními pøispìvateli k mnohem irímu a lepímu uívání geoinformací.
Budou kanálem pro nabízení a distribuci informací klientùm. Dodavatelé velkých objemù geodat by se mìli
dobøe seznámit s Internetovými geoinformaèními slubami. V souèasné dobì je vak jen velice málo informací
(a u geo- nebo jiných) skuteènì prodáváno prostøednictvím Internetu. Je pravdìpodobné, e dnes poskytované
sluby jsou velice obecné. Proto musí být vybudovány mnohem specifiètìjí sluby pøizpùsobené specifickým
rozhodovacím procesùm. Na síti jsou dnes dostupné mapy a letecké snímky. Ale obchod je pomalý. Mnohem
pravdìpodobnìji by mìla existovat poptávka po aplikacích, napøíklad pro pomoc farmáøùm podpùrnými
aplikacemi, kde by mìly hranice jejich polí  a tedy geoinformace a letecké snímky  hrát významnou roli.
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3.7 Nedorozumìní a nástrahy
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U kadé nové technologie existuje tendence zeveobecòovat zkuenosti do iroce akceptovaných povìr, mýtù a
legend. Víra v nì pokraèuje dokonce i dlouho po té, co byl jejich empirický základ odstranìn dalím
technologickým vývojem (a nìkteré z nich snad ani nikdy neplatily). Pro ilustraci dále zmíníme nìkteré mýty,
legendy a nástrahy.
3.7.1 Mýty a legendy
GIS povede k lepím rozhodnutím.
Podívejme se na tento mýtus detailnìji:
1. GIS povede k lepím informacím pro øídicí pracovníky. Co je pravdou jen tehdy, kdy øídicí
pracovníci pouívají informaèní produkty GIS; je proto dùleité poskytovat poadované informace a
jen poadované informace.
2. Lepí informace povedou k lepím rozhodnutím. Tato víra vychází z iracionálních základù a je
obtíné ji dokázat.
Vechny GIS produkty jsou stejné.
Mùe být pravdou, e komerèní produkty mají èasto srovnatelnou funkènost (a cenu), ale na trhu existují
velice odliné produkty. Pocházejí z rùzných aplikaèních oblastí GIS a jsou optimalizovány pro rùzné úèely.
Proto pouívají rùzné reprezentace, mají rùzná napojení na jiné produkty apod.
Malé prototypy mohou být rozíøeny na kompletní øeení.
Pøi pouití souèasných výkonných nástrojù mùeme rychle vytváøet prototypy s krásnými rozhraními. Toto
nejen vyvolává u manaerù falené zdání, e problém byl vyøeen; ono je to rovnì zavádìjící i pro øídicí
pracovníky a experty. Jádrem problému je, zda metoda øeení problému, aplikovaná v prototypu  který øeí
jen malou èást problému  bude roziøitelná tak, aby umonila vyøeit celý problém (Ionita, 1999, s. 165).
Aplikace zaloené na GIS je moné vybudovat snadno.
Snadnost budování aplikací závisí na mnoství práce potøebné na pøevedení problému do programového
vybavení, a tak se mùe mìnit od malé a po velkou obtínost.
Management GIS se odliuje od konvenèního øízení projektù.
Èásteènì díky ignorování poadavkù kladených na budování provozuschopných systémù ze strany akademické
obce pøetrvává nesprávná víra, e øízení GIS by se mìlo odliovat od øízení konvenèních systémù. Jako
nevhodnìjí prostøedek pro øízení tvorby jak konvenèních tak i GIS systémù jeví spirálový model postupného
vývoje (Ionita, 1999, s. 166).
3.7.2 Bìné nástrahy
Analyzování projektù GIS, a to pøedevím tìch, které neuspìly, ukazuje mnoství obecných chyb. Zjitìní
tìchto potenciálních nástrah pøedstavuje významný krok k úspìné implementaci projektu GIS (Ionita, 1999,
s. 77-78).
Selhání pøi identifikaci a zainteresování vech uivatelù
Uivatelé v operaèním prostøedí GIS pocházejí z provozní, øídicí a politické úrovnì organizace. Vechny tyto tøi
úrovnì je nezbytné vzít v úvahu pøi identifikaci potøeb uivatelù GIS (viz oddíl 3.1). Neschopnost uvést do
souladu monosti GIS s potøebami uivatelù V souèasné dobì existuje iroký výbìr technického a programového
vybavení. Správnou volbou bude GIS, který poskytne poadovaný výkon pøi minimálních investicích.

PANEL GI

Selhání pøi identifikaci celkových nákladù na úplné zprovoznìní systému
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Identifikovat náklady spojené s poøízením GIS je relativnì jednoduché. Avak ty budou pøedstavovat jen velice
malou èást celkových nákladù na implementaci GIS. Dalí výdaje jsou podstatné a zahrnují systémovou podporu
pro technické a programové vybavení, zamìstnance, správu systému, poèáteèní vloení dat, aktualizaci dat,
vlastní programování a poplatky za konzultace. Je dùleité provést peèlivé ekonomické ohodnocení jak je
uvedeno v odstavci 3.2.1. Mnoho projektù neuspìlo proto, e první rozpoèet poèítal jen s náklady na poøízení
technického a programového vybavení.
Neúspìné provedení pilotní studie
Plán implementace GIS se zabývá mnoha technickými a administrativními otázkami a jejich odpovídajícími
dopady na náklady. Tøemi z nejkritiètìjích otázek jsou návrh databáze, vloení dat a údrba a kadodenní
provozování. Pilotní studie nám umoní získat detailní náhled, pokud je správnì navrena, umoní nám efektivnì
urèit provozní poadavky. Zvlátì ohodnocení kvality dat je bez pilotní studie obtínì proveditelné. GIS
projekty èasto neuspìjí díky podhodnocení obtíí; díky pilotní studii je pohled realistiètìjí.
Nezohlednìní transferu technologií
kolení a podpora prùbìného studia vlastních zamìstnancù i novì nastupujícího personálu jsou pro úspìch
implementace podstatné. Zamìstnanci na vech úrovních by mìli být vzdìláni s ohledem na roli GIS v organizaci.
Vzdìlání a znalosti GIS mohou být získány prostøednictvím prùbìného prokolování. Nic nemùe nahradit
investice do vlastnoruèního osahání si GIS, ale zkuenosti mohou být do urèité míry i rozumnì zakoupeny od
externích konzultantù.
Nenaplnìní oèekávání
Snaha udìlat za málo penìz hodnì muziky. GIS má sklony zahrnout v prùbìhu analýzy poadavkù mnoho èástí
organizace a co nejvìtí moný poèet aplikací a pak obvykle sklouzává jen po povrchu. Projekt GIS pak mùe
selhat proto, e vyvolal pøíli mnoho oèekávání, která nemohou být s dostupnými zdroji zcela naplnìna.Take
vytvoøte si jasný, postupný, etapovitý plán implementace, v kterém kadý uvidí, kdy bude ta jeho èást
hotová.
Nezvládnutí komplexnosti
GIS projekt mùe selhat díky absolutní sloitosti: pøíli mnoho rozdílných poadavkù nemùe být uvedeno do
souladu, dokonce i kdy jsou dostupné potøebné zdroje. Sloitost vzrùstá exponenciálnì s poètem aplikací.
Uèiòte první krok a pozdìji pøidejte dalí  dokonce i s rizikem, e pak bude nezbytné provést urèité zmìny.
Nepokouejte se udìlat ve správnì hned na poprvé.
Dalí odkazy:
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Popsat souèasný vývoj moderní geoinformaèní infrastruktury v národním,
mezinárodním a globálním kontextu
Vysvìtlit cíle a výhody plynoucí z národní geoinformaèníinfrastruktury a
cestu, jak ji vybudovat

Vzdìlávací výstupy:

Co je to GII
Proè je GII dùleitá a proè by mìla být vytvoøena
Krátká historie vzniku GII
Pøíklady GII na místní, regionální, národní a globální úrovni.

Dostupnost geografických informací je v dnení informaèní spoleènosti obecnì povaována za dùleitý výrobní
faktor. Pøíchod IT nastolil zmìny zpùsobu, jakým jsou geografické informace sbírány a íøeny - od papírových
map k elektronickému pøístup pomocí Internetu a WWW. S tím související zmìna organizace geografických
informací bývá souhrnnì nazývána jako geoinformaèní infrastruktura (GII). CO si pod tímto pojmem pøedstavit?
Geografické informace rùzného druhu musí být iroce dostupné v rámci trní ekonomiky kadého státu a mìly
by být povaovány za souèást infrastruktury podobnì jako správci vodovodù, telefonù a elektrického vedení,
nebo sluby související s trní regulací, zdravotní péèí a vzdìláním.
Kapitola chce poukázat na obecné cíle GII a nabídnout postup nezbytný k jejímu vytvoøení. Zaèíná pøehlednou
analýzou situace v øadì zemí, dále popisuje úsilí spojené s budováním infrastruktury v USA, Holandsku,
Finsku, Maïarsku a dalích zemích støední a východní Evropy (dùleité aktivity portugalské vlády v tomto
smìru jsou podrobnì rozebrány v kapitole 5). Prezentovány jsou rovnì iniciativy zamìøené na rozvoj GII na
místní a mezinárodní úrovni a na závìr jsou struènì analyzovány hlavní prvky GII.

4.1 Zrození geoinformaèní infrastruktury
Vývoj geoinformaèní infrastruktury zapoèal v Evropì v polovinì osmdesátých let v dùsledku vzniku nového
trhu GI souvisejícího s masovým nástupem aplikací GIS. Do té doby byly nástroje GIS velmi sloité a specializované
a jejich uivatelé byli zamìstnanci plánovacích a øídících institucí spoleènì s konzultaèními spoleènostmi pracujícími
pro ty samé firmy (krajinné plánování, zemìdìlství a lesnictví, stavební firmy atd.).
Opravdu efektivní vyuití GIS by vyadovalo nový druh pøístupu ke geodatùm, a tak pøirozenì vznikla
mylenka vzniku infrastruktury - elektronické sítì, z ní je moné poadovaná data získávat. Zavedení, nebo
chcete-li implementace GII na národní úrovni znamená vyvinout velké úsilí související s pøevodem existujících
datových sad, zavedením metadat, vývojem uivatelských rozhraní pro úèinný pøístup a vytvoøení poèítaèové
sítì spojující uivatele i producenty geografických informací.
Hlavní výhody zavedení GII souvisejí s podporou ekonomického rozvoje, efektivním fungováním státní správy
a napomáháním trvale udritelnému rozvoji pøírodního prostøedí. Zjevnì se zavedení GII projeví ve snazím
pøístupu k datùm a to nejenom geografickým. Pouívání geoinformací bìhem rozhodovacích procesù. Samozøejmì
se existence GII pozitivnì projeví v koordinaci èinností souvisících s tvorbou geoinformací, a tak pøinese
nemalé sníení nákladù a zabrání zbyteènému sbìru stejných dat. Ohlasy lze oèekávat v modernizaci veøejné
správy a propagaci vyuití GI v politických, ekonomických, sociálních i osobních slokách ivota.
Od konce osmdesátých a do poloviny devadesátých let se GII vyvíjela na základì dostupnosti geodat a na
pravidlech pro pøístup k nim uplatòovaných v jednotlivých zemích. Napøíklad v USA vznikla iniciativa United
States the Bureau of Census (Statistický úøad pro sèítání obyvatelstva USA) a byly vytvoøeny soubory TIGER
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(ulièní adresy, které je moné propojit s výsledky dat ze sèítání), která mìla za následek vznik nových
ekonomických pøíleitostí. Pracovníci zcela nových odvìtví, jako napøíklad pojiovnictví a bankovnictví,
zaèali pouívat nové digitální geoinformace. Nové uivatele bylo moné poèítat na tisíce na rozdíl od pùvodních
desítek tradièních uivatelù GIS. Situace v Evropì je ovem v dùsledku omezeného pøístupu k datùm zcela
odliná.
Od poloviny devadesátých let jsou v oblasti geoinformací k dispozici nástroje pro vzdálený pøístup bez nutnosti
vlastnit samotný GIS. Koneènì se otevøela pomyslná vrátka pøístupu k GI pro obyèejného obèana a vzniká
skuteèná výzva pro NGII, která by mìla poskytovat a zpøístupòovat uiteèné geoinformace pro obèany. Kadý
nyní mùe vstoupit do svìta objevování geoinformací, do svìta, který byl døíve pøístupný pouze nìkolika málo
profesionálùm.

4.2 Definice geoinformaèní infrastruktury (GII)
V prùbìhu èasu vznikla celá øada definic GII. Uvádíme jednu z prvních, která byla vytvoøena v roce 1996 v
dokumentu GI2000 jako návrh zprávy Evropské komise pro Radu Ministrù a Evropský parlament:
Je nezbytné vytvoøit legislativní rámec pro vytvoøení a udrování stabilního, celoevropského
souboru dohodnutých pravidel, standardù, postupù, doporuèení a podnìtù pro tvorbu, sbìr,
aktualizaci, výmìnu, pøístup a pouívání geoinformací.Tento rámec musí vytvoøit pøíhodné
obchodní prostøedí pro konkurenèní, hojné a rùznorodé poskytování evropských geoinformací,
které bude snadno rozliitelné a snadno dostupné.
Dalí definice vytyèující základní stavební kameny GII podává napøíklad Masser (1999). Podle nìj jsou hlavním
cílem snazí pøístup ke GI a podpora rozvoje trhu s GI.
Zkuenosti z devadesátých let v zemích, které zaèaly definovat a zavádìt NGII (v nìkterých pøípadech zvanou
SDI - Spatial Data Infrastructure  infrastruktura prostorových dat), prokázaly, e kromì samotné existence
zdrojù a podnìtù státní správy je nezbytným pøedpokladem existence politického zámìru vytvoøit danou
infrastrukturu.
V rámci komunity uivatelù GI existuje shoda, e mezi hlavní prvky GII patøí:
Legislativa, pravidla a postupy nezbytné pro tvorbu, údrbu, výmìnu a pøístup ke geoinformacím.
Vytvoøení metadatových slueb (informace o datech) pøípadnì (datových skladù) pro výmìnu dat
Samotná data, zejména pak referenèní (základní) data, na jejich základì lze budovat sluby a data s
pøidanou hodnotou.
Lidé
Vìtina debat na konci 20. století se vztahem ke GII se toèila kolem urèení priorit urèitých èinností. Mají se
vekeré prostøedky soustøedit na vybudování pøístupu k souèasných zdrojùm nebo èást dostupných financí
pouít pro modernizaci stávajících zdrojù?
Dalím dùleitým aspektem pro podporu efektivnosti sektoru GI je ustanovení odpovídajícího legislativního
rámce, který by odráel vyváený vztah zájmù mezi tvùrci dat na stranì jedné a uivateli na stranì druhé.
EUROGI vytvoøila tøi studie shrnující legislativní rámce a s nimi související problémy v nìkolika evropských
zemích (EUROGI 1996, 1997). Studie jsou dobrým výchozím bodem pro pochopení toho, co je v sázce.
Legislativní záleitosti související s problematikou GI se týkají pøístupu k veøejným datùm, ochrany dat
(problematika soukromí), závazkù k produktùm a slubám, autorských práv a dalím okruhù. Øada zmínìných
oblastí vyaduje dalí rozsáhlou harmonizaci v rámci Evropy, protoe jednotlivé státy mají èasto vlastní pøístupy
k daným tématùm.
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4.3 Národní geoinformaèní infrastruktura a legislativní otázky (odkazy na legislativu ÈR viz
konec kapitoly 4)
Legislativní rámec je jedním z dùleitých aspektù prostøedí, v nìm mùe být GII vytvoøena. Legislativa definuje
základní pravidla, jimi se jednotlivé subjekty musí øídit. Tato pravidla obvykle napomáhají tvorbì technické
infrastruktury, ale mohou také znaènì komplikovat vznik efektivních øeení, která musí splòovat jednotlivé
legislativní poadavky. Mezi legislativními pravidly a technickou architekturou existuje velmi tìsný vztah.
Legislativní rámec je èasto v závìsu za technologickým pokrokem a obchodním rozvojem, pøípadnì pravidla
zpomalují pokrok (Lessig 1999). Ve vìtinì zemí je v plném proudu tvorba pravidel pro elektronické obchodování.
Hlavní legislativní oblasti, které je tøeba brát do úvahy pøi tvorbì národní geoinformaèní infrastruktury, jsou:
Ochrana duevního vlastnictví
Ochrana soukromí
Bezplatný pøístup k vládním dokumentùm.
Zavedení jmenovaných principù do elektronického prostøedí mìní do znaèné míry pravidla hry a vyaduje jak
pøehodnocení cílù daných pravidel, tak zpùsobù jejich dosaení.
4.3.1 Ochrana duevního vlastnictví
Pøevedení dat od poskytovatele k uivateli neznamená, e by uivatel mohl volnì tato data kopírovat a
roziøovat dále. Poskytovatel si obvykle chce udret kontrolu nad daty a být schopen je prodávat také dalím
zájemcùm. Je nezbytné chránit vlastnická práva tvùrce a vlastníka dat, a to i v pøípadì, kdy fyzické vlastnictví
není samo o sobì moné. Vlastnická práva (duevní vlastnictví) je chránìno zejména proto, aby bylo vùbec
zajímavé vkládat investice do sbìru dat, rozvíjet mylenky atd. Je nezbytné pøesnì definovat, co se mùe stát
pøedmìtem obchodu ve sféøe dat a informací. Základní pravidla lze definovat následujícím zpùsobem:
Autorské právo je ochranou proti nelegálnímu kopírování. Vlastník autorského práva mùe zasáhnout
proti komukoliv, kdo provádí neautorizované kopírování chránìného díla. Pøíklady GII na místní,
regionální, národní a globální úrovni (s výjimkou nekomerèního vyuití napøíklad v oblasti vzdìlávání;
viz dodatek 1).
Obchodní pravidla a obchodní tajemství. Data mohou být tajná a zpøístupnìná pouze tìm osobám a
institucím, které se zaváou dodrovat ochranný reim a uchovat je v tajnosti. Vlastník dat mùe
zakroèit pouze proti partnerovi, s ním má podepsanou smlouvu (viz dodatek 2).
Nekalá soutì: Øada zemí má legislativní omezení proti zneuití investic obchodního partnera jeho
konkurenty na stejném segmentu trhu (viz dodatek 3).
4.3.2 Ochrana soukromí
Svoboda obèana zaruèená ve vìtinì demokratických spoleèností zahrnuje také ochranu osobních dat kadého
obèana. Obèané mají právo na soukromí, to znamená udret urèitá fakta o nich samotných a ivotních podmínkách
v tajnosti. Soukromé spoleènosti by nemìly shromaïovat a integrovat vechny údaje potenciálnì známé o fyzické
osobì a pouívat je k vytváøení osobního profilu obèana. Veøejná správa je omezena pouze na sbìr a udrování
dat, která bezprostøednì potøebuje ke své práci. Výmìna dat mezi organizacemi je obvykle omezena a na dodrování
pravidel dohlíejí pøísné nezávislé agentury . Vìtinu znalostí o osobách lze pøevést na znalosti o umístìní (lokalizaci)
a øada úøadù povauje data s adresou za stejnì osobní jako data se jmény, a tak roziøují ochranu soukromí také
na data geografická. Zcela novým problémem je otázka ochrany souèasné lokalizace urèité osoby  mobilní operátoøi
z technickým dùvod zaznamenávají pohyb vech mobilních telefonù, a tak vìdí, kde se jejich klienti pravdìpodobnì
nacházejí a nacházeli. Z takových údajù by teoreticky mohli sestavit pøehled navtívených míst a podobnì. Lze
pøedpokládat, e taková data by mìla také podléhat utajení (viz dodatek 4).
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4.3.3 Bezplatný pøístup k vládním dokumentùm

Obèané mohou kontrolovat vládu jenom v pøípadì, e vìdí, co dìlá. Demokratické spoleènosti proto poskytují
svým obèanùm legislativní záruky, které jim zaruèují právo získávat informace o èinnosti veøejné správy, a tak
umoòují pøímou kontrolu veøejné správy i vládních orgánù. Dokumenty jsou obvykle pøístupné zcela zdarma,
pøípadnì oproti uhrazení manipulaèních poplatkù spojených napøíklad s kopírováním dokumentù. Èasto jsou v
rozporu se zájmen státních orgánù prodávat data komerènì (poskytovat je za úplatu).
EUROGI vytvoøila studii podávající pøehled legislativního rámce a s ním souvisejících strastí v nìkolika evropských
zemích (EUROGI 1996; EUROGI 1997), která je dobrým výchozím bodem pro pochopení, co vechno je v
sázce. Vìtina výe uvedených oblastí vyaduje dalí harmonizaci v rámci evropských struktur, protoe èlenské
státy mají vlastní pøístupy k jednotlivým problémùm (viz dodatek 5).

4.4 Národní geoinformaèní infrastruktura
Pøi pøípravì konference o Globální prostorové datové infrastruktuøe (Global Spatial Data Infrastructure GSDI) v roce 1998 zkoumal profesor Harlan Onsrud (University of Maine, USA) v souèasnosti existující a právì
vznikající iniciativy pro Národní prostorové informaèní infrastruktury NSDI (http://www.spatial.maine.edu/
~onsrud/ GSDI.htm) a profesor Ian Masser napsal pøíspìvek týkající se První generace strategie národních
geografických informací.
Tyto dvì studie dokazovaly, e na poèátku devadesátých let zaèaly vznikat iniciativy pro budování GII. Témìø
vechny státy, které reagovaly na Onsrudùv prùzkum, daly na srozumìnou, e pøipravují urèité iniciativy k
vytvoøení NGII. Obecnì byly vedeny jedním specifickým správním orgánem, aèkoliv bylo nutné koordinovat
dalí organizace, firmy a orgány veøejné správy. Data odráela dostupnost geografických dat v digitální formì.
Proto GII iniciativy vìtinou zahrnovaly topografická data a data katastru nemovitostí. Pøíprava a sbìr metadat
a ustanovení datových skladù byly dalím plánovaným krokem. Veøejné orgány také obvykle spolupracovaly s
privátní sférou.
Následující tabulka (tabulka 3 uveøejnìná s laskavým svolením profesora Massera) zobrazuje poèáteèní data
rùzných aktivit a poskytuje ukazatele o velikosti, poètu obyvatel a hrubém národním produktu jednotlivých
zemí budujících NGII. Tabulka jasnì dokumentuje, e formální vývoj NGII byl zahájen u mnoha odliných zemí
v odliných podmínkách a s rozdílnými pøístupy (Masser 1999).

Tab.3: Zdroj: Whitakers Almanac 1997 a National Bureau for Economic Research http://www.nber.org/

PANEL GI

Hlavní závìry studie profesora Massera jsou následující:

67

Zdaleka ne vechny iniciativy jsou provozovány pod vlajkou NGII. V urèitých zemích, napøíklad ve Francii,
koordinátoøi geografické infrastruktury dávají pøednost práci na více politické a organizaèní úrovni (srovnej
Le livre blanc AFIGEO na http://www.cnig.fr) souèasnì s aktivitami na poli technologickém  standardy,
metadatové sluby, základní data atd. V západní Evropì je silná tendence ke vzniku GII. Také vìtina zemí
støední a východní Evropy ji urèila svoje priority a strategie rozvoje. Napøíklad Maïarsko, Polsko a Èeská
republika jsou ji v procesu utváøení a zavádìní èásti infrastruktury, èasto s pomocí mezinárodních organizací
a programù (napøíklad Svìtové banky, PHARE).
V nìkolika zemích probíhají významné aktivity také na regionální úrovni, které doplòují stávající národní úsilí.
Dobrým pøíkladem je Francie, respektive CRIGE (Comité regional de linformation géographique Provence
Alpes Cote dAzur, http://www.cerege.fr/).
Pro lepí seznámení s rozdílným zavádìním NGII jsou postupnì pøedstaveny pøíklady z USA, Holandska, Finska
a Maïarska. Detailní popis procesu vzniku a zavádìní NGII naleznete v kapitole 5, která popisuje pøíklad NGII
v Portugalsku. Uvedené ètyøi iniciativy spoleènì s portugalskou jsou ji funkèní, aèkoliv kadá z nich odliných
zpùsobem. Struènì jsou popsány i zkuenosti z jiných zemí (Bulharsko, Èeská republika, Polsko, Rumunsko a
Slovensko) , protoe zahrnují základní stavební kameny pro plnì funkèní NGII. Ucelený popis národních
zkueností je uvedeno v rozíøeném vydání Kompendia.
4.4.1 Pøíklad z USA  Národní infrastruktura prostorových dat (The National Spatial Data Infrastructure 
NSDI, http://www.fgdc.gov/)
Základní koncepce (pøístup)
USA byly jednou z prvních zemí, která zaèala na poèátku devadesátých let formalizovat tvorbu NGII. Hlavním
cílem pro nadcházející desetiletí se stala snaha o zvýení vyuití prostorových dat k podpoøe rozhodování na
vech úrovních spoleèností. Proto v roce 1994 vytvoøil Výbor pro kartografické vìdy (Mapping Science
Committee - MSC) koncepci Národní infrastruktury prostorových dat (NSDI). Navrhovaný pøístup (obrázek
22) byl: ..úplným souhrnem v souèasnosti dostupných geografických informací popisujících uspoøádání a
vlastnosti prvkù a jevù na povrchu Zemì a zároveò materiály, technologie a lidé nezbytní pro sbìr, zpracování,
ukládání a distribuci takových informací pro uspokojení iroké kály potøeb.
V irím smyslu infrastruktura také zahrnuje kulturní, environmentální, ekonomické, politické, legislativní a
vzdìlávací hodnoty a dále instituce, které podporují, usnadòují a tvoøí charakter prostorových dat spoleènì s
formou, jí jsou tato data reprezentována a pouívána v rámci lidské spoleènosti.

Obr.22: Základní stavební kameny NSDI
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Strategie NSDI není omezena pouze na federální úroveò: Pokud má být NSDI skuteènì úspìná v rámci
celonárodní, pak musí být pøijata na úrovni státní správy a místní samosprávy a také celou populací (Wally
Bowen of the Mountain Area Information Network). Cíle a úkoly NSDI by mìly být pozváním pro kadého
obèana pracujícího s geodaty, aby se stal souèástí infrastruktury.
Cíle a úlohy pøístupu NSDI jsou:

Tab.4: Cíle a úkoly NSDI
Klíèové prvky na cestì k úspìchu
Americká iniciativa NSDI dosáhla do konce roku 1999 významného pokroku ve vývoji standardù a datových
skladù vèetnì metadatových slueb. Daleko ménì úspìná byla pøi tvorbì základních datových bází (geoinformaèní
obsah) a propojení mezi federální, státní a místní úrovní. Je moné vypozorovat øadu prvkù, které usnadnily
cestu od mylenky k úspìné implementaci:
Vedení: V roce 1994 prezident Bill Clinton podepsal výkonné naøízení 12906 nazvané Koordinace sbìru a
pøístupu geografických dat: Národní infrastruktura prostorových dat.
Vedoucí výbor: mezirezortní Federální výbor pro geografická data (FGDC) byl ustanoven v roce 1990 aby
koordinoval: vývoj, vyuití, sdílení a roziøování geodetických, kartografických a prostorovì vztaených
dat. FGDC sídlí v národní mapovací divizi geologické mapovací sluby USA (National Mapping Division of the
US Geological Survey) a jeho pøedsedou je ministr vnitra. V roce 1999 mìl 16 èlenù.
Spolupráce a vzájemné partnerství v záleitostech prostorových dat mezi federální vládou, státní a místní
správou a soukromým sektorem byly povaovány za základní pro vývoj pevné struktury NSDI.
Bylo naplánováno ustanovení programu pro sdílení prostorových dat, které by mìlo obohatit souèasné národní
pokrytí prostorovými daty, minimalizovat vícenásobný sbìr stejných dat na vech úrovních a v neposlední
øadì vytvoøit nové pøíleitosti pro pouití prostorových dat.
Znaèná èást vládních nákladù byla vynaloena jak na øízení celého procesu tvorby NSDI, tak na podnìty pro
vechny zúèastnìné. Regionálním konsorciím byly peníze poskytovány prostøednictvím tøech programù (the
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Cooperative Agreements Program, the Framework Demonstration Projects Program a the NSDI Benefits Program, podrobnosti naleznete na internetové adrese federálního výboru http://www.fgdc.gov/funding/
urbanlogic_exsum.pdf).
4.4.2 Holandský pøíklad (http://www.ravi.nl)
Holandská GII je definována jako soubor datových sad, dohod, standardù, technologií (technického a
programového vybavení a elektronické komunikace) a znalostí, který uivateli poskytuje geografické informace
potøebné pro zpracování úkolù (RAVI 1995). Vytvoøení takovéto infrastruktury bylo povaováno za cestu ke
vzniku nových ekonomických pøíleitostí, protoe bude moné zlepit stávající sluby a produkty, stejnì jako
vytváøet nové. Holandské pojetí NGII více klade dùraz na proces vytváøení infrastruktury jako zpùsobu pro
uspokojování potøeb zúèastnìných stran, ne na tvorbu produktù. Hojná odezva hlavních GI organizací pøi
tvorbì a vývoji holandské NGII tuto filozofii potvrzují.
Rozvoj NGII spadá do resortu Ministerstva pro bydlení, prostorové plánování a ivotní prostøedí (VROM) s
podporou Holandské rady pro geografické informace (RAVI)  nezávislé neziskové organizace, její hlavní
úlohou je podpora holandské vlády v otázkách vyuití geografických informací. RAVI byla zaloena v roce
1984 jako poradní orgán sdruující vekerou veøejnou správu a místní samosprávu s dùleitým posláním na
trhu nemovitostí a GI.
Vysokou politickou zodpovìdnost RAVI potvrzují tøi klíèové prvky:
Ministr VROM je politickým koordinátorem RAVI. Takovéto organizaèní uspoøádání zvýrazòuje
provázanost mezi RAVI a vládou. RAVI má také monost ministrovi poskytovat poradenské sluby
dle potøeby.
Kadá ze zúèastnìných organizací má v radì øeditelù RAVI, která podporuje èinnost jednotlivých
institucí v rámci aktivit NGII, své zastoupení.
RAVI je souèasnì obchodní komorou pro GI, ve které jsou zastoupeny soukromé spoleènosti. To
podporuje spolupráci mezi veøejným a soukromým sektorem.
NGII je té souèástí vládní strategie pro informaèní spoleènost, která je navrena v memorandu BIOS a v
Národním akèním programu pro zavedení informaèní dálnice (RAVI 1995).
Klíèové prvky úspìchu
Holandská NGII iniciativa poèítá s aktivní úèastí nejdùleitìjích èinitelù v oblasti GI souèasnì s vysokou mírou
politické zodpovìdnosti za její rozvoj. Tyto dva faktory se staly klíèovými prvky úspìchu rozvoje holandské
NGII. Holandská NGII je té dùleitým prvkem strategií národních informaèních spoleèností a RAVI se tak
pokouí pøispìt k naplòování vládní politiky.
Hluboká zainteresovanost èinitelù v oblasti GI umonila RAVI provádìt politiku zdola. Jako pøíklad je moné
uvést vznik clearinghouse metadat, který byl vybudován na dostupných metadatových slubách poskytovaných
rùznými producenty GI. Holandský clearinghouse (http://www.geoplaza.nl) je velmi kvalitnì vytvoøen a je
spravován, za koordinace RAVI, soukromou spoleèností. Dalí strategie, kterou sleduje RAVI a která je zamìøena
na podporu politiky zdola je, vytváøení pilotních projektù k pøedvedení moných výhod pro jednotlivé
organizace a na podporu jejich spolupráce.
Dále RAVI koordinuje nìkolik projektù, jejich úkolem je zvýit povìdomí o hlavních otázkách v rámci odvìtví
GI, podpoøit komunikaci mezi jednotlivými zpracovateli GI. Za pøíklady tìchto projektù mùeme povaovat
vytvoøení standardizaèního plánu nebo organizaci pracovních setkání na téma pøístupnosti GI.
Dalím klíèovým prvkem úspìchu holandské iniciativy bylo úzké propojení mezi univerzitami a výzkumnými
centry. Toto propojení zvyuje povìdomí o otázkách GI a umoòuje vytváøení nových slueb a produktù.
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4.4.3 Finský pøíklad (http://www.nls.fi/index_e.html)
Koncept

Finská GII vznikla z potøeby sdílet GI ve veøejné správì. V roce 1985 finské ministerstvo zemìdìlství zapoèalo
projekt Územního informaèního systému, jeho souèástí byla potøeba sdílet GI mezi rùznými sektory finské
státní správy. Jedním z úkolù projektu bylo nalézt cesty ke zpøístupnìní dat a zamezit dublování sbìru dat.
Proto dva z prvních výsledkù projektu byly: 1) adresáø metadat popisující dostupná data a 2) navrení
standardu pro geometrické zakreslení, umísování, pøesnost umístìní a vyuití výmìnného protokolu dat
EDIFACT (ISO 9735) (Madame 1999).
Jako následník tohoto projektu byl pod patronátem Ministerstva zemìdìlství zaloen Poradní výbor pro spoleèné
vyuití GI. V roce 1995 vydal výbor strategický dokument: Národní geografická informaèní infrastruktura
Finska: Výchozí bod a úkoly do budoucnosti v informaèní spoleènosti
(http://www.nls.fi/ptk/infrastructure/index.html). Jednou z hlavních charakteristik finské GII je, e podíl a
úèast na projektu jsou vdy dobrovolné. Poroto je úèast zpracovatelù GI v NGII závislá pouze na jejich motivaci.
Finskému Národnímu zemìmìøickému úøadu (NLS) byla zákonem dána zodpovìdnost za podporu spoleèného
vyuití GI. NLS je tedy od roku 1988 vedle produkce topografických a katastrálních dat odpovìdný za
vytváøení a správu adresáøe metadat vedle produkce topografických a katastrálních dat.
Výsledkem odpovìdnosti NLS za podporu spoleèného vyuívání byly znaèné investice do rozvoje slueb pro
pøístup k datùm pomocí elektronických komunikaèních sítí. V roce 1999 byly tyto sluby zpøístupnìny on-line
(Makinen 1999):
Citizen MapSite - bezplatná sluba pro finské obèany. Poskytuje pøístup k bezevým topografickým
mapám pro celou zemi. Vyhledávání mùe být provádìno pomocí adresy, místních názvù nebo
souøadnic.
Professional MapSite  Poskytuje stejné sluby jako Citizen MapSite a navíc poskytuje pøístup k jetì
podrobnìjím mapám. Pøístup k podrobnìjím mapám je ji ale poskytován za úplatu. Platební
schéma je postaveno výhradnì na zaplacení nepatrného obnosu (asi 0.20 USD) za staený produkt.
MapSite Ordering  vyuívá Citizen MapSite pro objednávky dat s pøíslunými atributy na základì
poadavkù uivatelù.
Klíèové prvky úspìchu
Finská NGII je postavena na dlouhé tradici centrální správy dat, která je spoleèná vem severským zemím
(Craglia a Evmorfopoulu 1999). Finsko má proto dostatek podrobných dat, která prostøednictvím souøadnic
propojují socioekonomická data s katastrem nemovitostí. To umonilo NLS poskytovat sluby pro pøístup k
datùm pro rùzné uivatele na základì jejich potøeb. Jako pøíklad takovýchto slueb mùeme uvést Citizen a
Professional MapSite. Vytvoøení slueb, jejich cílem je poskytování pøístupu ke GI obèanùm, jen potvrzuje
pokroèilý stav vývoje finské GII.
Finská NGII má také velmi kvalitnì vytvoøený pøehled metadat, který slouí ke zjiování a vyhledávání dat.
Katalog metadat je udrován NLS a je zaloen na centralistickém pøístupu, je umoòuje ovìøování návazností.
Úloha NLS jako producenta prostorových dat a odpovìdnost za adresáø metadat výraznì pøispìla k rozvoji
NGII. Pøesto se objevily tøi aspekty, které vývoj zpomalují: 1) Hlavní povinností NLS není propagovat rozvoj
NGII, 2) nemá právní rámec pro vývoj NGII a 3) NLS nemá dostateèné finanèní zdroje pro rozvoj NGII.
Dalím klíèovým prvkem pro úspìch finské GII je velmi dobøe vyvinutá a iroce rozíøená telekomunikaèní
infrastruktura a sluby vzdáleného pøístupu, které rozvoj NGII podpoøily. Také strategie finské informaèní
spoleènosti povauje GI za klíèové a má se strategií NGII jasnou souvislost.
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Koncept
Cílem maïarské NGII, pøestoe je teprve v poèáteèním stadiu vývoje, je poskytování velmi kvalitních dat s
pøesným prostorovým rozliením úøadùm státní správy a podporovat tak rozvoj informaèní spoleènosti. Základní
prvky NGII byly schváleny na úrovni mezivládního výboru pro informatiku pod zátitou Úøadu pøedsedy vlády
v roce 1997. Výbor také formuloval Národní program pro prostorová data, který zahrnuje vývoj NGII jako
jednu z hlavních souèástí. Na dùkaz vysoké politické zodpovìdnosti byla v roce 1997 ustavena pracovní
skupina pro geografické informace, takté pod patronátem Úøadu pøedsedy vlády. V této pracovní skupinì
jsou zástupci zapojených ministerstev a nìkolika vládních institucí. Byl vytvoøeny následující podvýbory, které
se zabývají pøíslunými problémy:
Koncept Národní strategie pro GI
Katastrální program
Topografický program
Program leteckého snímkování
Sladìní a geokódování adres
Vytvoøení polyfunkèního informaèního systému, kde základní jednotkou je parcela
Vytvoøení databáze správních hranic
Rozíøení dat: metadatové sluby a návrh clearinghouse
Zavádìní tìchto programù sleduje rùzné èasové rozvrhy v závislosti na prioritách jednotlivých programù.
Napøíklad projekt vytvoøení Data Clearinghouse je stále ve fázi návrhu, pøestoe souhrn a dokumentace k
datovým sadám pokraèuje a pøi zpracovávání uvauje rùzné standardizaèní iniciativy a doporuèení OGC. Byly
ji vytvoøeny metadatové servery, server METATÉR na Maïarském geologickém ústavu (http://metater.gov.hu)
a FISH (http://fish.fomi.hu), který je umístìn na Ústavu geodézie, kartografie a dálkového prùzkumu Zemì
(FÖMI).
Maïarsko zaèalo s budováním klíèových prvkù pro zavedení NGII, jako jsou technologie, spolupráce a sí
institucí, právní a technická pravidla, vzdìlávání a finanèní podpora. To pøedstavuje zajímavou zkuenost z
výstavby NGII v rámci irí národní politiky pro geografické informace.
Klíèové prvky úspìchu
Maïarský model poèítá s vysokou mírou politické odpovìdnosti, která vytvoøila úzkou mezirezortní spolupráci.
V pracovní skupinì pro geografické informace jsou zastoupené hlavní organizace v oblasti GI, to znamená
producenti GI ze státního sektoru, ale také zástupci z výzkumných a produkèních organizací, a také zástupci
uivatelù GI (pøedsedou pracovní skupiny je prezident HUNAGI  zastøeující organizace pro GI). Kromì silné
politické angaovanosti výbor také vyuívá právního rámce, který podporuje vznik NGII. Vývoj NGII je také
podporován z evropských programù Phare, Tempus a z programù na podporu vìdy a rozvoje.
V Maïarsku je kladen velký dùraz na vzrùstající povìdomí o otázkách spojených s GI. Od poèátku 90-ých let
bylo uspoøádáno nìkolik konferencí, sympózií a pracovních semináøù, kde byly shrnuty a projednány potøeby
uivatelù. Zavedení národních programù s vysokou prioritou je postaveno na detailní analýze poadavkù
uivatelù a studiích o proveditelnosti tìchto zámìrù.
4.4.5 Dalí zkuenosti
Pøestoe mnoho zemí støední a východní Evropy (zemì CEEC) zatím nevybudovaly sí, která by propojila
producenty GI s jejich uivateli a poskytla jim k tìmto datùm pøístup, pøedstavují velmi zajímavé zkuenosti,
které jsou pro zavádìní NGII dùleité.
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V Bulharsku se vyuití GIS a GI v posledních deseti letech znaènì rozíøilo díky tlaku, který vyvíjí trní
ekonomika a také vìdecká pracovitì. Nárùst poadavkù vedl k nìkolika sbìrùm dat a k projektùm na jejich
zpracování, stejnì jako k vytvoøení legislativních norem pro pøístup k datùm a k jejich oceòování. V souèasnosti
je sbìr dat øízen ministerstvem pro místní rozvoj a veøejné práce. Na národní úrovni byla vytvoøena pracovní
skupina s úkolem vytvoøit jednotný národní model pro geografické informace.
4.4.5.2 Èeská republika
Státní informaèní politika v Èeské republice, strategický dokument pøijatý vládou, uznává potøebu NGII a v
jejím akèním plánu nastoluje potøebu vývoje strategického plánu pro NGII. Tento plán je vyvíjen asociací
Nemofórum, platformy pro spolupráci mezi veøejnými a soukromými institucemi na poli správy území a
geoinformací, která sdruuje organizace veøejné správy, profesní asociace a komory, univerzity. Strategický
plán pro NGII zahrnuje dohodu o volném pøístupu ke geografickým databázím veøejné správy, spoleèné sluby
v oblasti metadat, finanèní podpory pro aktualizaci základních datových sad a rozíøení standardù geodat.
Pilotní projekt, který dokumentuje veøejná, lokalizovaná data pro správu metadat je zpracováván Èeskou
asociací pro geoinformace (CAGI).
4.4.5.3 Polsko
Polsko má dlouhou tradici v produkci topografických map a katastrálních informací vytváøených podle jednotného
národního referenèního a geodetického systému, stejnì jako podle národních standardù. Tyto geodetické a
katastrální systémy ji vhodnì definovaly a podílely se na aktualizaci a údrbì dat, která je podle stávajících
právních norem provádìna Centry pro katastr a dokumentaci. Polsko má v tomto ohledu také velmi kvalitní
vzdìlávací sí. Tato tradice mùe podpoøit nìkteré èinnosti, které jsou pro rozvoj digitální informaèní
infrastruktury nezbytné.
4.4.5.4 Rumunsko
V roce 1998 schválila rumunská vláda Strategii pro národní informaèní spoleènost a Akèní program, který se
týkal vývoje a irokého vyuití informaèních technologií v zemi. Dokumenty poskytují základ pro veøejné
iniciativy, jejich cílem je podpora vyuívání informaèních technologií v Rumunsku. V poslední dobì se v
oborech GI, katastru, geodézie a kartografie objevily právní normy, které stanovují strategické cíle.
4.4.5.5 Slovenská republika
Na Slovensku je vyvíjena rozsáhlá èinnost zejména na poli geodézie a kartografie. Tyto obory se mohou opøít
o novelizované právní normy a získávají si podporu v nejvyích politických kruzích. Pøesto musí snaha o
zavedení NGII zahrnovat i dalí sektory pracující s GI, jako napøíklad ivotní prostøedí nebo producenty
demografických dat.
4.4.6 Pøíklady lokálních geoinformaèních infrastruktur
Nìkteré z významnìjích místních iniciativ jsou zapøíèinìny souèasným trendem k regionalizaci, který je patrný
v mnoha evropských zemích. Jiné jsou vytváøeny z radikálnìjích politických a kulturních pøíèin.
Napøíklad ve Francii je posun k regionální GII podporován hlavními ekonomickými aktéry v jednotlivých
regionech. V roce 1999 bylo formulováno ji nìkolik regionálních iniciativ. Podobné aktivity vznikají i v
ostatních zemích Evropské unie, zejména v Itálii. Z domovské stánky CRIGE (Comité regional de linformation
géographique Provence Alpes Cote dAzur  Regionální výbor pro geografické informace Provence Alpes Cote
dAzur) http://www.cerege.fr/crige/ je zøejmé, e zámìrem je práce s prvky GII se specifickým dùrazem na
spoluúèast na správì a vyuití spoleènì zakoupených zdrojových dat. Dùleitou vlastností nebo omezením je, e
tato infrastruktura je uzavøená. To znamená, e je pøístupná pouze èlenùm. Pùjdeme-li v místním mìøítku
jetì na nií úroveò, dalí kategorie, která de facto tvoøí GII, je tvoøena zájmovými skupinami, jako
napøíklad Metropolitní oblast Lyon.

PANEL GI

Mezi zajímavé pøíklady místních iniciativ v Evropì patøí:

73

SPIDI, Spatial Information Directory (Adresáø prostorových informací) (http.//193.58.158.196/metadata)
vyvinutý GIS-Flanders pro belgickou provincii Vlámsko. Obsahuje popis asi 200 datových sad. Tato
sluba byla jako první zaloena na plném vyuití návrhù standardù CEN/TC287 (viz kapitola 6).
NLIS (National Land Information Service  Národní informaèní sluba o pùdì) je prototypem sluby
pro pøevod vlastnických práv a nemovitostí v Anglii a Walesu. Nyní je v pilotní podobì a zahrnuje
datové vstupy Královského pozemkového rejstøíku (HM Land Registry), Ordnance Survey (Královská
mapovací sluba) místních samospráv a asi deseti dalích zdrojù.
ScotLIS, Scottish Land Information Service (Skotská informaèní sluba o pùdì) (http://
www.bs.mapier.ac.uk/rics/slis/slishome.htm) je pilotním projektem pro vytvoøení on-line sluby
propojující jak odborníky tak veøejnost s informacemi o bonitì pùdy a informacemi o vlastnictví,
jak z veøejného, tak ze soukromého sektoru.
Lokální infrastruktury se zamìøují pøedevím na vývoji slueb v oblasti metadat a ke zpøístupnìní veøejných
informací. Zdá se, e jejich cílem je vypoøádat se s rùznými prvky GII. Pro usnadnìní vzájemné interoperability
je nezbytnì nutné, aby byly vytvoøeny vazby na národní GII.

4.5 Regionální (mezinárodní) geoinformaèní infrastruktury
Je tøeba definovat a vytváøet GII v mezinárodních regionech, kde jsou politické, vojenské nebo obchodní
zájmy pro vytváøení spojení ve stejném prostøedí.
4.5.1 Evropská geoinformaèní infrastruktura
Na poèátku 90-ých let mìli pøedstavitelé evropských GI spoleèností pøedstavu o vytvoøení evropské dimenze
pro GI. V roce 1994 byla vytvoøena zastøeující GI organizace (EUROGI  http://www.eurogi.org), jejími èleny
byly národní a pan-evropské GI organizace. Hlavním cílem této organizace bylo lobování pøi evropské komisi
a parlamentu pro vytvoøení zájmu o otázky GI a návrhy pro pøijetí politického øeení (the GI2000 communication initiative  http://158.169.50.95:10080/gi/en/intro/gihome.html).
Po pìti letech, kdy je situace GI v evropském mìøítku chápána daleko pozitivnìji a povìdomí o výhodách GI
vzrùstá, stejnì jako se lepí komunikace uvnitø GI spoleènosti i s Evropskou komisí, vak nebylo uèinìno ádné
formální rozhodnutí o konkrétním zahájení výstavby evropské GI infrastruktury.
4.5.2 Infrastruktura prostorových dat pro Asii a Tichomoøí (http://www.permcom.apgis.gov.au)
13. regionální kartografická konference Organizace spojených národù pro Asii a Tichomoøí, která se konala v
Pekingu v Èínì v roce 1994, pøijala rezoluci k vytvoøení regionálního Stálého výboru pro GIS infrastrukturu
pro Asii a Tichomoøí (PCGIAP). Do ledna 1999 mìl PCGIAP 55 èlenských národù. V roce 1998, pouze tøi roky
po jeho vzniku, se èlenové shodli na pøedstavì pro regionální (mezinárodní) infrastrukturu prostorových dat,
která obsahuje základní data, standardy, organizaèní dohody a pøístupové mechanismy.
Pøedstavou PCGIAP o Asia-Pacific Saptial Data Infrastructure (APSDI  Infrastruktura prostorových dat pro
Asii a Tichomoøí) je sí databází rozmístìných v regionu, které spoleènì poskytují základní data, která region
potøebuje k dosaení svých cílù v ekonomickém rozvoji, rozvoji sociálních a lidských zdrojù. Tyto distribuované
databáze obsahují geodetická, topografická, hydrografická, administrativní data a data o ivotním prostøedí. V
budoucnu mohou být elektronicky propojeny tak, e se uivateli objeví jako virtuální databáze. Zatím vak
budou propojena následovnì:
regionální organizaèní rámec
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pomocí spoleèných technických standardù

pøijetím spoleèných politik a mezivládních dohod
úplný a volnì dostupný slovník
PCGIAP vyvinul model SDI, který se skládá ze ètyø hlavních sloek:

Tabulka 5: základní sloky modelu SDI
Výzva k vytvoøení mezinárodní GII, která zahrnuje více ne 50 zemí s odlinými kulturami pro GI by se mìla
jevit jako velmi sloitá, zejména z organizaèního hlediska. Jednou z výhod tohoto procesu je, e souvislé
sdruování organizací, t.j. národní zemìmìøické a mapovací instituce, je hlavním prvkem podporovaným OSN.
Nevýhodou je, e to mùe vést k pøíli úzkým perspektivám zamìøeným na zájmy tìch organizací, jejich
hlavním zájmem je produkce dat.

4.6 Global Spatial Data Infrastructure (Globální infrastruktura prostorových dat)
(http://www.gsdi.org)
Na pøelomu let 1995 a 1996 skupina pøedstavitelù GI spoleèností ze Severní Ameriky a Evropy pøedpovìdìla
zformování globalizaèního procesu i v sektoru geografických informací. Rozpoznali potøebu pro spoleèné
vyuívání zkueností mezi rùznými vznikajícími komunitami NGII a zaèali vyhlíet monost definování spoleèné
pøedstavy, jak by takovéto infrastruktury mìly být zavádìny a jak mezi nimi umonit spolupráci.
Od roku 1996 bylo uspoøádáno nìkolik konferencí na podporu povìdomí o konceptu a potøebách vytvoøení
GSDI. Tyto konference byly také dùleité pro dosaení dohody o definici GSDI a strategiích jejího vývoje.
Napøíklad na druhé konferenci GSDI byla navrena a pøijata následující definice: GSDI by mìla zahrnovat
pravidla, organizaèní pravomoci, data, technologie, standardy, doruèovací mechanizmy, finanèní a lidské
zdroje nezbytné k zajitìní toho, aby tìm, je pracují v globálním a regionálním mìøítku nebylo bránìno v
plnìní jejich cílù. Dalí dùleitou otázkou, která byla na tomto setkání diskutována, byl organizaèní model, na
nìm by mìlo být formování GSDI zaloeno. Bylo doporuèeno, e modelem pro GSDI v dlouhodobém horizontu
je globální zastøeující organizace, která sdruuje regionální výbory, národní výbory a dalí významné mezinárodní
instituce v souladu s principy prunosti, otevøenosti, jednoduchosti a pøidruování.
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Vývoj GSDI musí najít mechanizmy pro udrení spojení nebo pro pøebírání zkueností z ostatních globálních
iniciativ, které se GI týkají. Nìkteré tématické skupiny ji vlastní verzi GSDI mají. Pøíkladem jsou:

námoøní prùmysl (MARIS  Maritime Information Society (Námoøní informaèní spoleènost), pilotní
projekt G8 pro Globální informaèní spoleènost)
ivotní prostøedí (GELOS - Global Environmental Information Locator Service (globální sluba pro
lokalizaci informací o ivotním prostøedí), dalí projekt G8)
ropný prùmysl
Mezinárodní geofyzikální a biofyzikální program (International Geophysical Biophysical Programme IGBP)
vojsko
UNEP  GRID (United Nations Environment Programme  Global Resource Information Database 
Program pro ivotní prostøedí OSN  Databáze informací globálních zdrojù)
Mezinárodní meteorologická organizace (World Meteorology Organisation  WMO)
Mezinárodní zdravotnická organizace (World Health Organisation)
Stejnì jako u vech druhù GII, je vývoj GSDI postaven na aktivní úèasti zainteresovaných jednotlivcù a
zájmových skupin. Jejich úlohy a úkoly jsou v globálním mìøítku jetì mnohem dùleitìjí a významnìjí,
protoe musí být, alespoò na poèátku tohoto procesu, iniciátory, vedoucími èiniteli, výzkumníky a musí tuto
ideu uvádìt do praxe. Získání politického vedení (jednou z mála moností je zøejmì Organizace spojených
národù) a vhodných finanèních prostøedkù (ze Svìtové banky a mezinárodních organizací, které se zabývají
globálním a kontinentálním rozvojem) bylo na konci minulého desetiletí pro GSDI povaováno za hlavní výzvu.

4.7 Závìry
Zavádìní GII v rùzných mìøítcích (lokální, národní, regionální a globální) je nezvratným procesem, jakmile se
dostupnost geografických dat stává klíèovou pro zlepení sociálního a ekonomického rozvoje. Pøesto zùstává
proces vývoje a zavádìní GII sloitým a pomalým, protoe zavedené instituce mají velkou setrvaènost a jsou
odolné vùèi zmìnám. Pøedstava o GII je pokusem pøevést technický rozvoj dvaceti tøiceti let do odpovídajících
zmìn i v institucích.
Dalím problémem, který na rùzných úrovních zadrel rozvoj GII, je chybìjící, veobecnì pøijatelná definice
GII. Více ne prostou definici postrádá GI komunita spoleènou pøedstavu o tom, èím by mìla GII být. Pokud
by bylo více procesù GII formulováno a zaloeno na pøijatelných definicích, pak by se GII daleko rychleji stala
funkèní a dále vyuitelnou. Je vak nìkolik spoleèných principù, se kterými je moné souhlasit:
GII se objevila díky rozvoji informaèních technologií, které umonily správu, manipulaci, analýzu a
získávání lokalizovaných dat, zejména v GIS a ve vzájemnì propojených sítích.
Úkolem GII je umonit pøístup ke geografickým datùm v digitálním formátu propojením uivatelù s
producenty dat. Jedním z klíèových prvkù pro umonìní pøístupu ke geografickým datùm je vývoj
katalogù metadat, které vlastnosti dat dokumentují.
Vývoj GII vede ke spolupráci uvnitø GI komunity, aby se zamezilo zdvojení úsilí. To znamená rozvoj
a podporu standardù a postupù k regulaci produkce, správy, výmìny a pøístupu ke GI.
Hlavní slokou GII jsou uivatelé geografických dat.
Nejdùleitìjí zkueností pøi vývoji GII je, e kadý systém by mìl být zaveden na základì svých specifik.
Napøíklad, pokud nebudou k dispozici ádná data dostupná v digitální podobì, nelze zavést GII. Dále by pøi
zavádìní GII mìl být kadý technický prvek zvaován dle potøeb uivatelù a charakteristik trhu. Také je tøeba
zváit, e lokální infrastruktury mají jiné poadavky ne národní infrastruktury a ty mají jiné poadavky ne
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infrastruktury regionální nebo globální. Jejich potøeby se lií jak v dostupných digitálních datech, tak v
technické nároènosti.
Nyní zaèíná být celosvìtovì uznáváno, e globální a regionální GII by mìly být vystavìny na NGII a e lokální
GII se musí orientovat podle politické, organizaèní a technické struktury NGII dané zemì.
Je také tøeba zdùraznit, e hlavními prvky úspìchu GII jsou politická rozhodnutí a podpora, vládní zdroje
pøidìlené na rozvoj GII a spoluúèast veøejného sektoru. Tak jak ji bylo zmínìno, v nejúspìnìjích procesech
zavádìní GII bylo toto politické vedení zajitìno. Dále musí být s vekerou váností pøipraveny argumenty,
které politiky o potøebì GII pøesvìdèí.
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Dodatky ke kapitole 4.3
Dodatek 1)
Zákon è121/2000sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a zmìnì nìkterých zákonù (autorský zákon)
Dodatek 2)
Zákon è513/1991sb., obchodní zákoník, ve znìní pozdìjích zmìn a doplòkù
Dodatek 3)
Obchodní zákoník
Zákon è63/1991sb., o ochranì hospodáøské soutìe, ve znìní pozdìjích pøedpisù
Vyhl. è5/1999 o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod naruujících soutì podle
§3 odstavec 1 a §4 zákona è63/1991sb.
Zákon è140/1961sb., trestní zákon, ve znìní pozdìjích pøedpisù
Zákon è200/1990sb., o pøestupcích, v platném znìní
Zákon è634/1992sb., o ochranì spotøebitele, v platném znìní

Dodatek 4)
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Zákon è101/2000sb., o ochranì osobních dat a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném znìní
Zákon è40/1964sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìjích zmìn a doplòkù
Dodatek 5)
Ústava Èeské republiky
Listina základních práv a svobod (è17 odst. 4)
Zákon è106/1999sb., o svobodném pøístupu k informacím
Zákon è123/1998sb., o právu na informace o ivotním prostøedí
Zákon è128/2000sb., o obcích (právo na informace pro èleny zastupitelstev obcí)
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5. Národní øeení geografických informaèních infrastruktur: Portugalská
zkuenost (projekt SNIG)
Cíle:

Do detailu popsat úspìné, plnì funkèní národní øeení GII

Vzdìlávací výstupy:

Konkrétní faktory, které ovlivnily úspìch SNIG
Uspoøádání struktury SNIG

Geografické informace jsou na celém svìtì povaovány za jeden z nejdùleitìjích prvkù podporujících ekonomický
a spoleèenský rozvoj, stejnì jako správu ivotního prostøedí. Vzrùstající povìdomí o monostech vyuití
geografických informací nutí vlády vyèleòovat prostøedky na vytváøení efektivních informaèních infrastruktur,
které se následnì zamìøují pøedevím na podporu sdílení a integrace prostorových dat mezi rùznými organizacemi
a zároveò na odstranìní nákladné duplikace dat.
V rámci Evropské unie byl jako první vytvoøen a zaveden portugalský Národní systém pro geografickou
informaci (Sistema Nacional de Informação Geográfica SNIG). Projekt SNIG byl vyhláen portugalskou vládou
v roce 1990 a oficiálnì pøedstaven na Internetu 3. kvìtna 1995 (http://snig.cnig.pt). SNIG má v Portugalsku za
úkol vytvoøit portál pro pøístup ke geografickým datùm.
SNIG je výsledkem koordinaèního úsilí, které zahrnuje hlavní producenty a poskytovatele geografických informací.
Byl navren a realizován jako plnì distribuovaná sí, ve které kadý z uzlù pøedstavuje jednoho producenta
prostorových dat. Mezi klíèové komponenty SNIGu patøí soubory katalogù metadat, které popisují dostupné
geografické informace v digitálním formátu a aplikace pro pøístup k tìmto informacím, jako jsou databázová
rozhraní pro WWW.
Tato kapitola popisuje proces vytváøení NGII (Národní geografické informaèní infrastruktury) podle portugalského
modelu. Zatímco kapitola 4 pøedstavila pøehled rùzných pøístupù k tvorbì GII (Geografické informaèní
infrastruktury), tato kapitola podrobnì popisuje jeden pøípad zavedení NGII. Podrobný popis má za úkol
pøispìt k analýze klíèových prvkù GII a jejich vlivu na rozvoj národních infrastruktur. Tak jak bylo uvedeno,
podkapitoly 5.1 a 5.3 pøedstavují hlavní komponenty GII: samotný vznik a právní rámec instituce, charakteristiku
sítì, strukturu systému a jeho uivatele. Pro pøedstavení irího kontextu implementace SNIG jsou zde zmínìny
dva programy, které konsolidaci SNIG napomohly. Jako shrnutí je také uvedeno nìkolik závìreèných praktických
poznámek.

5.1 Vznik instituce a její právní rámec
Pro správu a koordinaci SNIG ustanovila vláda vládním naøízením è. 53/90 Národní centrum pro geografickou
informaci (Centro Nacional de Informação Geográfica - CNIG) jako vládní výzkumnou agenturu, která je
souèástí ústøední veøejné správy. Pøestoe je koordinace SNIGu hlavní náplní CNIGu, CNIG se podílí na výzkumu
a vývoji smluvnì provádìných projektù na poli dálkového prùzkum Zemì, rozhraní GIS s alfanumerickými
databázemi, matematického modelování prostorovì rozloených prvkù pomocí GIS a multimediálních technologií.
Role CNIGu, jako koordinátora, je ovlivnìna dvìma významnými charakteristikami: 1) CNIG není instituce
produkující GI a 2) má velmi silnou výzkumnou a vývojáøskou sloku. Protoe CNIG nemusí plýtvat zdroji na
plnìní základních potøeb pro produkci dat, vdy vyuíval svoje zdroje pro výstavbu infrastruktury, zejména
pro pomoc kadému producentu dat pøi umonìní pøístupu ke geografické informaci skrze SNIG. Mimo to,
kontakty s poskytovateli GI jsou snazí, jakmile si uvìdomí, e CNIG má pouze roli doplòkovou a nikoliv
konkurenèní.
Aktivity CNIGu, jako koordinátora pro GII, se od jeho vzniku rozvíjí v závislosti na technologických monostech
pro dalí rozvoj SNIGu. V poèáteèních letech, od roku 1990 do roku 1995, se CNIG soustøedil pøedevím na
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rozíøení trhu s GI v zemi (Gouveia et al. 1997). Poskytoval konzultace a spoleènì se soukromými spoleènostmi,
institucemi státní správy a místní samosprávy rozvíjel projekty v oblasti GIS. Technologický vývoj, Internet a
jeho hypermediální rozhraní spoleènì s rozíøením GI spoleènosti umonili, aby se CNIG soustøedil na svùj
hlavní úkol: vývoj distribuované sítì, která propojuje producenty geografických informací s jejich uivateli.
V roce 1999 bylo v projektu SNIG zapojeno 117 institucí, které se øadí mezi tvùrce GI. Tyto instituce patøí ke
státní správì, a u na národní, regionální èi místní úrovni. Aby se instituce státní správy stala souèástí
infrastruktury, je nezbytnì nutné, aby vytváøela data v digitální formì a byla je ochotna postoupit skrze tuto
sí. Datové typy a témata GI poskytované tìmito institucemi jsou velmi rozmanité a zahrnují jak tradièní
datové soubory, jako jsou mapy vyuití zemì, data ze sèítání lidu a topografické mapy, tak ménì tradièní
soubory dat, jako napøíklad digitální ortofoto mapy.
Je nutné zmínit, e v Portugalsku si kadý producent GI stanoví zpùsob, jakým mohou uivatelé k jeho datùm
pøistupovat. V rámci SNIG je nìkolik pøíkladù dat, která jsou poskytována bezplatnì (napø. CORINE Land
Cover  CNIG, Atlas ivotního prostøedí  DGA), za jiná data musí uivatelé zaplatit, ne je mohou vyuívat.
CNIG se vdy snaí podporovat pøístup ke GI za co moná nejnií ceny èi zcela bezplatnì, ale to vdy záleí na
politice pøístupu k datùm, která je uplatòována jednotlivými producenty.
Pro dalí rozvoj distribuované sítì, která propojuje producenty GI s jejich uivateli, poskytl CNIG kadému
systémovému uzlu materiální a technickou podporu. Ve vybavení, které bylo poskytnuto vem institucím
ochotným spolupracovat v rámci SNIG, byl obvykle komunikaèní a datový server. Technická podpora je
vázána na typ digitálních geodat, která daná instituce poskytuje. Tým SNIG v CNIGu vyvíjí rozhraní, která
umoòují uivatelùm pøistupovat a získávat data (nebo metadata) z databází, nebo vyvíjet aplikace pro vyuívání
kartografické informace. Tato data jsou fyzicky rozloena v jednotlivých institucích a jsou uchovávána na
datových serverech poskytnutých CNIG.
Hlavními pøekákami, kterým CNIG èelil pøi tvorbì sítì a pøi stimulaci výmìny GI byly:
V poèátcích existence SNIGu na Internetu nìkteré instituce pøehlíely monosti distribuce dat skrze
nové médium.
Producenti dat, kromì nìkolika výjimek (jednou z nich je napøíklad Direcção Geral Do Ambiente Generální øeditelství pro ivotní prostøedí), svoje data obvykle poskytují za poplatek. Protoe fungující
obchod po Internetu nebyl povaován za bezpeèný, ochota poskytovatelù zpøístupnit jejich data pøes
Intermet byla velmi nízká.
Nedostaèující lidské zdroje v jednotlivých uzlech SNIG.
Dùvìrnost informací a problémy s právy na jejich vyuívání.
Tým CNIGu, zodpovìdný za vývoj infrastruktury, tvoøí 14 zamìstnancù s rùznou mírou úèasti a odpovìdnosti.
Tato skupina má multidisciplinární základ pokrývající obory od ekologického inenýrství a informatiky po
geografii a psychologii. Tým je zodpovìdný za:
Udrování a podporu motivace kadého uzlu pro poskytování informací a pro øeení problémù
(helpdesk) zúèastnìných organizací.
Definici a tvorbu rozhraní pro získávání a pøístup k lokalizovaným datùm poskytovaným jednotlivými uzly.
Údrbu digitálních katalogù geografických informací.
Výzkum a vývoj nových funkcí.
Koordinaèní úloha CNIGu je podporována tøemi hlavními organizacemi: FCCN (Fundação para a Computação
Científica Nacional - Národní nadací pro vìdeckou informatiku), DECivil  Katedrou stavebního inenýrství pøi
Technické univerzitì Lisabon (Instituto Sperior Técnico), a Skupinou pro environmentální prostorovou analýzu
(Grupo de Analise de Sistemas Ambientais - GASA) z fakulty pøírodních vìd a technologie pøi Universidade
Nova de Lisboa. FCCN, organizace odpovìdná za akademickou elektronickou sí, je pro SNIG poskytovatelem
Internetu a je odpovìdná za konfiguraci vybavení umisovaného do jednotlivých uzlù (od roku 1998 tato úloha
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pøela na CNIG). Na druhé stranì, DECivil a GASA spolupracují na výzkumu a vývoji nástrojù a aplikací pro
íøení a vyuití GI v rámci SNIG.
Co se týèe právního rámce pro íøení dat v Portugalsku, existuje nedostatek precedentù, které by jasnì
urèovaly, co je právní statut pro geografickou informaci (EUROGI 1996). Zákon o autorských právech veel v
platnost roku 1985 a byl ji nìkolikrát novelizován. Prakticky uvádí stejné práce podléhající ochranì jako
Bernská konvence, jakmile se Portugalsko k této konvenci pøipojilo. To zahrnuje geografické mapy, ilustrace
a práce z geografie èi jiných vìdních oborù. Pro umístìní práce na informaèní médium (páska, disk, papír atd.)
není ochrana vyadována.
Pokud copyright neposkytuje dostateènou ochranu, mùe v nìkterých pøípadech ochranu poskytnout zákon o
nekalé soutìi. Aktivity, které odvìtví geografických informací povauje za rozporné s pøijatelným jednáním a
které zpùsobují kodu konkurentùm pøebíráním klientù, mohou být oznaèeny jako nekalá soutì.
Aktuálnìjí zákon o produkci kartografických prací pøesnì stanoví, e se copyright vztahuje i na kartografickou
informaci. Tento zákon stanoví, e je zakázáno pouívat, poskytovat dalím stranám, reprodukovat, zveøejòovat
nebo obchodovat s kartografickými díly nebo odpovídajícími technickými daty bez souhlasu subjektu, je je
jejich vlastníkem.

5.2 Charakteristika sítì
Vybavení, které CNIG poskytuje kadému z uzlù, zahrnuje datový server (obvykle stanici SUN SPARC 5, s
operaèním systémem UNIX), komunikaèní server (obvykle router 2506) a ISDN linky pro pøipojení vech
institucí k centrálnímu uzlu (CNIG) v hvìzdu pøipomínající architekturu.
Tento typ architektury, vhodný pro malé mnoství uzlù umístìných v blízkosti poskytovatele sluby, zapøíèinil
velmi vysoké náklady, jakmile zaèal narùstat poèet uzlù. Pro omezení tìchto nákladù CNIG tuto architekturu
decentralizoval a s pevnými náklady zavedl spojení ve 4 regionálních koordinaèních výborech. Dalí instituce z
daných regionù jsou nyní napojovány na regionální koordinaèní výbor v jejich blízkosti.

5.3 Struktura SNIG
Struktura SNIGu se od jeho vzniku rozvíjela v závislosti na technologických monostech. Pøestoe byl SNIG vytvoøen
v roce 1990, fyzicky byl implementován a v roce 1995, kdy byl sputìn na Internetu (http://snig.cnig.pt). Od
roku 1990 do roku 1995 se èinnosti pro zavedení SNIGu soustøedily na rozvoj zkueností v propojování rozdílných
databází a na vytváøení kontaktù s producenty geoprostorových dat a jejich motivaci se na takovémto systému
podílet. Navíc byly vyvíjeny snahy na podporu vyuití GIS a produkci GI v digitálním formátu.
Poèátkem roku 1994 výrazný rozvoj Internetu, zvlátì pak World Wide Web (WWW), pøinesl nové monosti
pro implementaci Národní geografické informaèní infrastruktury. SNIG byl pak oficiálnì sputìn na Internetu
(http://snig.cnig.pt) v kvìtnu 1995 jako plnì distribuovaný systém, kde kadý z uzlù pøedstavuje producenta
geoprostorových dat.
Souhlas portugalské vlády a Evropské komise (na konci roku 1994) s programem zahrnutým do Plánu regionálního
rozvoje 1994-1999, se zvlátním rozpoètem urèeným na podporu rozvoje SNIGu (týkajícího se konverze
existujících geografických dat do digitálního formátu, rozvoje poèítaèových aplikací pro umonìní pøístupu
pøes Internet ke stávajícím databázím, nákup druicových dat a existence digitálních topografických dat pro
lokální GIS, zavádìní lokálních GIS v obcích èi v seskupení obcí a datové a komunikaèní servery pro jednotlivé
uzly SNIGu), byl hlavním faktorem, který rychlému rozvoji SNIGu pomohl.
Jádro SNIGu tvoøil soubor katalogù metadat, které popisovaly dostupnou GI v digitálním formátu a pøímé
propojení na domovské stránky jednotlivých producentù. Katalogy metadat zpoèátku popisovaly pouze
alfanumerické a kartografické soubory dat. Tyto katalogy pak byly rozíøeny tak, aby mohly obsahovat dalí
datové typy, jako napøíklad druicové snímky a ortofota, a také metadata o poskytovatelích slueb v oblasti
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GI a o GIS projektech øeených v Portugalsku. Katalogy metadat byly implementovány do Systému správy
relaèní databáze (Relational Database Management System) s HTML rozhraním, aby jednotliví uivatelé mohli
tato data dotazovat a získávat dostupné datové sady.
Katalogy metadat jsou jediným typem informace, který je v SNIGu centralizován. Tato architektura umoòuje
rychlé poskytování informací o dostupných datech. Dalím dùvodem pro volbu této architektury byl fakt, e
dùsledný a organizovaný sbìr metadat producenty geodat byl, a stále je, pouze v poèáteèní fázi. Pøesto má
tento model nìkolik nevýhod, zejména údrbu a aktualizaci katalogù. Aby i toto bylo oetøeno, mohou se
poskytovatelé registrovat pomocí formuláøù HTML a vkládat nebo upravovat informace v digitálních katalozích.
Tyto nové informace jsou pak nahrány do doèasné databáze a jsou týmem SNIGu ovìøovány.
V období 1995  1998 byla rozvinuta snaha o vytvoøení aplikací, které by byly uiteèné uivatelùm GI.
Pøíkladem takovéto aplikace je pøístup k souborùm ze stacionární GPS umoòující mobilním uivatelùm GPS
provádìt rozdílové korekce. Navíc v tomto období byla vytvoøena Rede de Observação da Terra (ROT - Sí
pro pozorování Zemì) a integrována ve SNIGu jako první dostupná tématická sí. Úkolem ROT je rozíøení
informací o dálkovì snímaných datech soustøeïující uivatele druicových snímkù, dodavatele a sluby pro
zpracování obrazu. To znamená matadata o druicových snímcích pro pozorování Zemì, projekty z oblasti
dálkového prùzkumu Zemì, bibliografii a pøíbuzné události.
Závìrem mùeme konstatovat, e bìhem této fáze se struktura a design SNIGu soustøedily pøedevím na
uivatele specialisty, jak bylo dokumentováno v síti dostupných typù aplikací a datových formátù. Pøesto
rozíøení Internetu a nárùst jeho uivatelù zvýily poadavky na jiné typy rozhraní, formát informací a
aplikací, které by umonily kadému obèanovi pøistupovat a vyuívat vytváøené geografické informace. Bìhem
roku 1998 zaèal SNIG vstupovat do nové generace geografických informaèních infrastruktur, které upøednostòují
obèany. Z tohoto dùvodu je SNIG nyní strukturován podle dvou hlavních brán: jedné, která oslovuje odborníky
na poli GI a druhé, pojmenované GEOCID (http://geocid-snig.cnig.pt), která byla vyvinuta, aby umonila
pøístup ke GI kadému obèanovi (Obr. 23, Obr. 24). Tato dvì rozhraní jsou propojena tak, aby kadý uivatel
mohl pøistupovat jak ke specializované, tak k obecné informaci.

Obr.23: Rozhraní SNIGu orientované na GI specialisty.
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Profesionální rozhraní zùstává organizováno kolem katalogù metadat. V tìchto katalozích bylo provedeno
nìkolik vylepení, zejména byly vytvoøeny nové vyhledávací monosti, které obsahují geografické hledání, a
adoptován evropský standard CEN/TC287 (dalí podrobnosti o pøijetí standardu do datového modelu SNIG
jsou uvedeny v kapitole 6). Dále byly vyvinuty roziøující aplikace, jejich úkolem je usnadnìní pøístupu ke GI,
mezi nejvýznamnìjí patøí aplikace pro komerèní transakce v rámci sítì SNIG. Tato aplikace, která je v
souèasnosti na SNIGu dostupná, vyuívá systém bankomatù (ATM) a bezpeènou komunikaci pro zajitìní
dùvìrnosti transakce a bezpeènosti kadého uzlu. Jako pøípadová studie pro zavedení tohoto mechanizmu byla
pouita mapa vyuití Zemì. Dalím vylepením v rámci struktury SNIG byla integrace druhé tématické sítì 
Informaèní sí pro krizové situace (RISE  Rede de Informação de Situações de Emergência).
Rozhraní GEOCID bylo vytvoøeno jako pøitalivìjí a orientované na informace tak, aby odstranilo sloité
úkoly a pøístupové cesty k datùm. Pøestoe je GEOCID neustále ve své poèáteèní fázi, hlavní slubou, kterou
poskytuje, je pøímý pøístup k databázím a mapám uiteèných pro obèany, které jsou ji pøístupné v síti SNIG.
Dále byly vyvinuty nové aplikace zaloené na potøebách veøejnostidostupné pøes profesionální verzi SNIGu a
GEOCID. Pøíkladem takovéto aplikace mùe být vyuití leteckých fotografií z leteckého snímkování celé zemì
z roku 1995 v mìøítku 1:40 000 a s malým rozliením, je jsou vlastnictvím CNIG, Generálního øeditelství lesù
(Direcção Geral Das Florestas) a Asociace papírenského prùmyslu (CELPA - Associação da Indústria Papeleira).
Dalím pøíkladem je interaktivní prezentace mìstských územních plánù a odpovídajících naøízení. Vyvinuta byla
také aplikace, která kadému uivateli umoòuje vytváøet tématické mapy Portugalska.

Obr. 24: Rozhraní GEOCID: obèanská brána k informacím SNIG.
Nejvýznamnìjí aplikací sputìnou v èervnu 1999 je pøístup k úplnému ortorektifikovanému leteckému snímkování
území Portugalska s prostorovým rozliením 1 m z roku 1995. Byla vyvinuta aplikace, která umoòuje uivateli
pohyb nad kontinentálním Portugalskem, výbìr urèitého místa a staení èásti ortofota, které má zobrazeno na
monitoru. Uvedená aplikace byla v rámci SNIG vyuívána nejvíce a poèet jejich uivatelù exponenciálnì rostl
(v prvních dvou dnech dosahoval on-line pøístup a 200 000 za den).

5.4 Uivatelé SNIG
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Uivatelskou komunitu, která mùe vyuívat SNIG, lze rozdìlit do ètyø hlavních skupin, pøièem kadá z tìchto
skupin má své speciální zájmy:
Veøejnost  tato skupina se nejvíce zajímá o data s vysokou informaèní hodnotou, malým rozliením
a s nízkými náklady
Studenti univerzit a støedních kol, uèitelé
Producenti GI a spoleènosti, které s GI pracují
Centrální, regionální a místní úøady
Poèet uivatelù SNIGu od jeho sputìní neustále stoupá. Narostla také rùznorodost Internetových domén
uivatelù SNIGu, co odráí narùstající vyuívání Internetu. Analýzou pøístupù na SNIG, která je provádìna od
roku 1996, mohou být zaznamenány dvì události, které významnou mìrou k nárùstu pøispìly: první se
objevila bìhem léta 1998, kdy bylo na základì testù vyuitelnosti pøetvoøeno rozhraní SNIGu tak, aby bylo
uivatelsky pøívìtivìjí. Druhá událost se odehrála v èervnu 1999 a je spojena s novým obèanským rozhraním,
pøesnìji s moností procházet letecké snímky celého Portugalska s rozliením 1 m. Tyto výsledky dokazují
dùleitost plnìní pøání uivatelù jak po stránce vyuitelnosti, tak po stránce informaèní.

5.5 Konsolidaèní programy sítì SNIG
Jako výsledek vývoje SNIGu si CNIG uvìdomil nutnost specifické a obìtavé pomoci místním samosprávám s
vìdomím, e nejsou pouze èastými uivateli geografické informace, ale také hlavním poskytovatelem
geokódovaných informací a není moné s nimi jednat jako s bìnými producenty dat. Po zváení moností
vìtiny místních samospráv vytvoøil CNIG dvì iniciativy: Podpùrný program pro poèítaèové zpracování územních
plánù (Programa de apoio à gestão informatizada dos planos municipais de ordenamento do território PROGIP) a Podpùrný program pro vytváøení lokálních uzlù SNIG (Programa de apoio à criação de nós locais do
SNIG - PROSIG).
Tyto dva programy byly ustanoveny portugalskou vládou v únoru 1994 a financovány z Programu druhé
technické pomoci (Second Technical Assistance Programme) obsaeného v Plánu regionálního rozvoje, který
byl sponzorován z regionálních fondù Evropské komise v prosinci 1994.
Hlavním úkolem PROGIP je vytváøení poèítaèových aplikací pro podporu správy územních plánù, zejména
zajitìní pouití daných plánovacích legislativních pøedpisù. Tento program má umonit kontinuální vyhodnocování
zmìn vyuití Zemì dle cílù a návrhù obsaených v kadém územním plánu. PROGIP má dvì hlavní sloky:
jednou je digitalizace územních plánù a druhou vybavení místních samospráv poèítaèovou aplikací, která
správu územního plánu umoòuje.
Pøechod na digitální zpracování územních plánù se na rozdíl od pùvodního Pøedpokladu ukázal jako èasovì
nároènìjí, protoe se objevily významné nesrovnalosti v geometrické pøesnosti a ve spojitosti mezi stejným
obsahem publikovaným v rùzných tématických mapách. Navíc jetì existovala dohoda mezi úøady centrální a
místní správy, e kadý takovýto problém bude øeen pøípad od pøípadu.
Vývoj poèítaèové aplikace bral také v úvahu skuteènost, e ne vechny místní samosprávy budou schopny vytvoøit
GIS aplikaci v krátkém èasovém horizontu. Jako náhradní øeení byl zvolen vývoj vhodných GIS funkcí pro
správu území v jednoduích CAD øeeních. Probìhl prùzkum dostupných CAD øeení existujících na jednotlivých
místních úøadech a bylo rozhodnuto, e aplikaci je moné vyvíjet spolu se dvìma nejrozíøenìjími øeeními.
Na druhé stranì se PROSIG snaí jít dále a podporovat místní samosprávy nebo sdruení samospráv pøi tvorbì
GIS, který bude integrován v síti SNIG jako lokální uzly systému. Nicménì vývoj tìchto uzlù a pøidruených
GIS aplikací vyaduje soubor nároèných podmínek, které nejsou pro kadou místní samosprávu snadno splnitelné.
Zejména se jedná o existenci digitálních kartografických podkladù pro danou oblast a kvalifikované pracovní
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síly, které se budou GIS zabývat na plný úvazek (Henriques, 1996). Tyto podmínky si vynutily urèitá omezení
v zavádìní PROSIG. Pøesto musí být koneèné hodnocení PROSIG pozdreno, protoe proces zavádìní GIS je
velmi pomalý.

5.6 Závìreèné poznámky
SNIG je výsledkem koordinaèního procesu, jeho úkolem je propojit nejvýznamnìjí producenty geografických
informací a jejich uivatele skrze distribuovanou sí. Budoucí rozvoj SNIGu je zaloen na dvou strategiích: (1)
rozíøení zapojení producentù GI uvnitø SNIGu a (2) rozíøení poètu a typu uivatelù a zvýení jejich spokojenosti
se systémem. Pro dosaení tìchto cílù by mìl tým SNIGu v rámci CNIG organizovat iniciativy, které budou
motivovat a koordinovat producenty GI. Pøíklady takovýchto ji zapoèatých iniciativ jsou setkání Forum SNIG
a vydávání èasopisu. Dále by mìla pokraèovat podpora vývoje aplikací smìøujících ke zpøístupnìní dat vlastnìných
rùznými producenty GI. Zkuenosti SNIGu ukázaly, e toto je klíèem k naplnìní systému uiteènými daty, jako
jsou napøíklad digitální ortofotomapy.
Na druhé stranì tým SNIG v CNIGu roziøuje aplikace dostupné na SNIGu pro práci s daty. Tím je mínìn vývoj
aplikací, které umoòují uivatelùm provádìt GIS operace, ani by vlastnili urèitý software. Územní plány, v
souèasnosti pøístupné na SNIGu, jsou pøíkladem takovýchto funkcí. Dalím pøíkladem je vytvoøení aplikace
vytváøející tématické mapy pøímo z databází uivatelù. Významnou iniciativou, která se zamìøuje na rozíøení
vyuití Národní geografické informaèní infrastruktury, je vývoj rozhraní NGII, které je zamìøeno na obèana
(GEOCID), a vytváøení tématických sítí vìnovaných specifickým oblastem a uivatelùm. Dvì z tématických sítí
jsou ji dostupné on-line: jednou je ROT a druhou RISE.
V souèasnosti jsou vyvíjeny dvì dalí tématické sítì: prvním pøíkladem je výuková verze SNIG, jejím cílem je
vyuívat aktuální dostupné informace pro úèely výuky. Navíc se pokouí vytváøet aplikace, které budou
pomáhat studentùm ze støedních kol a univerzit seznámit se s charakteristikami digitálních geografických
informací a s potenciálem, který pro práci s tìmito daty poskytuje GIS. Pøedpokládá se vznik dalího modulu,
který bude zamìøen na otázky ivotního prostøedí a jeho úkolem bude poskytnout uivatelùm nástroje na
vyuití environmentálních informací, jako je napøíklad interaktivní pøístup ke Zprávám posuzování o vlivu na
ivotní prostøedí (EIA), které jsou zaloeny na vyuití prostorové multimediální informace.
Závìrem je moné konstatovat, e klíèovými prvky pro úspìch SNIG byl vhodný organizaèní a finanèní rámec.
CNIG, instituce odpovìdná za koordinaci SNIGu, byla zaloena jako výzkumná agentura se silným propojením
na akademické instituce. Tento rámec umonil SNIGu rozvíjet se spolu se souèasným technickým vývojem. Na
druhé stranì CNIG není producentem GI, co umoòuje úèast producentù GI v rámci NGII a umoòuje CNIGu
soustøedit se na jeho hlavní poslání, zejména na rozvoj NGII. Tento model by nemìl být opomenut pøi
podobných iniciativách. Aktivity CNIGu byly také podpoøeny ucelenou pøedstavou, co vlastnì NGII znamená,
a tìily také z návaznosti v organizaèním vedení.
Z finanèního hlediska SNIG vyuíval pøimìøených programových zdrojù. FInanèní prostøedky, které byly z
èásti státní a z èásti evropské, umonily vystavìt sí a také vyvíjet aplikace, které umoòují pøístup k metadatùm
a GI. Tyto iniciativy také pomohly CNIGu k získání prvotní podpory producentù dat v konceptu NGII.
Nakonec je dùleité zdùraznit, e vývoj SNIG je souèástí politiky informaèní spoleènosti definované portugalskou
vládou. Pøispívá ke splnìní nìkterých opatøení zahrnutých v Green Paper on the Information Society (Mission
for the Information Society, 1997), jako tøeba opatøení 2.8, které øíká: ... pro podporu integrace digitálních
geografických informací v Národním systému pro geografickou informaci (SNIG), aby slouila jako podpora
pro mìstské a územní plánování, ochranu a správu ivotního prostøedí a byla k dispozici jak státním tak
soukromým subjektùm. Rozvoj SNIGu rovnì pøispívá ke zpøístupnìní informací obèanùm, nejen pomocí
integrace informací potøebných v kadodenním ivotì, ale také poskytováním jednoduchých nástrojù, které
umoòují jejich prohlíení a vyuití.
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6. Standardizace a interoperabilita z hlediska evropských perspektiv
Cíle:

Uvést ètenáøe do problematiky standardù a interoperability v oblasti GI
Vysvìtlit evropská hlediska.

Vzdìlávací výstupy:

Rozdíl mezi standardizací a interoperabilitou
Rùzné typy standardù
Instituce v standardizaèních procesech
Prospìnost standardizace a interoperability

Tato kapitola popisuje souèasnou situaci v oblasti GI standardù a specifikaèních procesù a pøedevím aktivit
CEN, ISO a OGC. Jsou ukázány zkuenosti s implementací nových standardù, zejména metadatového
implementaèního standardu CEN/TC287 (Metadata standard mplementation) pøi projektech CNIG (Portugalsko),
dále GIS Flanders z Belgie a MEGRIN (Francie). Z kapitoly vyplývá, e je uiteèné podporovat GI standardy a
prosazovat je mezi uivateli GI. Vichni úèastníci geoinformaèního trhu by se mìli úèastnit standardizaèních a
specifikaèních procesù.

6.1 Úvod
V souladu s vývojem geografické informaèní infrastruktury popsané v kapitole 4 se projevuje v posledním
desetiletí pøesun z národní do globální dimense v rámci standardizace geografických informací (GI) a geografických
informaèních systémù (GIS). V poslední dekádì je také patrný stoupající poèet poadavkù na interoperabilitu.
Standardizace v rámci GIS se ve svém poèátku týkala standardizace výmìnných formátù dat. Výmìna dat mezi
jednotlivými GIS (uzavøený GIS) byla v 80. letech a na poèátku 90. let velmi obtíná, uivatelé se proto
doadovali standardizovaných výmìnných formátù dat, které by vechny GIS umìly èíst a zapisovat.
V Evropì pracovaly v této oblasti národní standardizaèní instituce (jako AFNOR ve Francii, BSI ve Velká
Británii a DIN v Nìmecku) vycházejíce ze snahy Comité Européen de Normalization (CEN) 1992. Od roku 1994
pracovala na podobném tématu Mezinárodní standardizaèní organizace (ISO).
Aktivity vyvíjené v oblasti GI v letech 1970  1990 vyústily v nezávislý souhrn GIS zaloených na jednotlivých
formátech dat a tím v tvorbu GI zaloených na nezávisle vyvinutých specifikacích. Na zaèátku 90. let bylo
jasné, e GI komunita musí zmìnit toto vzájemnì nespolupracující schéma, aby byla zjednoduena práce koncových
uivatelù a zvýena efektivnost. Posun smìrem k vyí interoperabilitì v oblasti GI vedou:
tvùrci institucionálních standardù, kteøí se zamìøují na data
tvùrci prùmyslových specifikací, kteøí se zamìøují na systémy
zastøeující a koordinující organizace, které se zamìøují na vìci institucionálního a organizaèního
charakteru
S pøíchodem iroce dostupných sítí uivatelé zjistili, e výmìna dat není dostaèující. Po staení dat od poskytovatele
mìl uivatel kopii, která nebyla dále aktualizována. Pokud chtìl mít uivatel aktuální data, musel je stahovat
stále znovu. Lepím øeením by bylo pouívat pouze potøebnou èást dat pro kadou operaci a nekopírovat
vekerá data. Pokud mùe aplikaèní program utomaticky komunikovat s poskytovatelem dat a pøistupovat k
aktualizovaným datùm na serveru poskytovatele (ivá data), pak hovoøíme o interoperabilitì tìchto dvou
programù.
Soubìnì k tìmto aktivitám byl v konsorciu Open GIS Consortium (OGC) v roce 1994 zahájen proces definice
GIS specifikace pro interoperabilitu mezi GI systémy se zamìøením na prùmyslové vyuití.

Typy standardù
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Rozeznáváme 4 typy standardù:
firemní standardy se vztahují ke konkrétní organizaci, obvykle k dodavateli produktu.
Ad hoc standardy jsou standardy pro specifické cíle nebo segmenty a poadují ad hoc pøizpùsobení a
definici.
De facto standardy jsou pøijímány uivateli bez ohledu na konsorcium, které standardy definovalo.
De jure standardy jsou vyvinuty specializovanými standardizaèními organizacemi s ohledem na národní
nebo mezinárodní právo. (De jure standardy jsou obvykle vyvíjeny na národní úrovni, pro Evropu
jako celek a pro celý svìt).

Tab.6: Úèel výmìny geografických dat
Bìhem osmdesátých let byla zøetelná snaha o uspoøádání datových struktur ve smyslu jejich popisu a kódování.
V první fázi byly tyto aktivity národní, aèkoli bylo vyvinuto i nìkolik mezinárodních pro potøeby úzkého
sektoru trhu. Veobecným úkolem bylo zahrnout do standardù vechny dílèí specifikace tak, aby geografická
data mohla být zpracovávána v poèítaèových systémech nezávisle na distribuovaných poèítaèových platformách
a datových modelech. Pøedpokládá se, e hlavním stimulem byly poptávky a dodávky národního topografického
mapování, co také charakterizuje hlavní úèastníky trhu.
Nìkteré zemì zaèaly rozvíjet strategie GIS (Norsko, Finsko, védsko, Velká Británie) zaloené na standardech
komunikaèních technologií, které byly tehdy dostupné. Od roku 1990 se projevil sklon k modularitì, napø.
výmìna dat Open Electronic Data Interchange (Open EDI) a návrhy globální informaèní infrastruktury (Global
Information Infrastructure). Právì potøeby evropského trhu vedly k rozvoji standardù.
Jak CEN, tak ISO mají technický výbor odpovìdný za GI standardy: CEN/TC 287 Geographic Information a
ISO/TC 211 Geographic information/Geomatic. Také existují dva výbory pro pøenos informací: CEN/TC 278 a
ISO/TC 204.

6.2 Standardizaèní procesy
Standardizace v oblasti GI se odvozuje od konceptù, modelù a procedur, terminologie vychází ze tøí hlavních
technologických proudù, které patøí mezi základní oblasti ICT (Informaèní a komunikaèní technologie):
Oblast poèítaèovì podporovaných návrhù (The Computer Aided Design - CAD/CAM) poskytuje
poèítaèové grafické nástroje, jako napø. Standard pro výmìnu datových modelù (STEP), co je
uiteèné pro geometrické aspekty GI.
Oblast informaèních systémù (IS) iniciovala studie o rozíøení SQL pro potøeby práce s GI z hlediska
informaèních systémù.
Oblast elektronické výmìny dat (The Electronic Data Interchange - EDI) se zabývá poadavky pro
výmìnu GI k administrativním úèelùm, vèetnì kontextu výmìny elektronických dokumentù (EDIFACT).
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Pokud se týká GI standardù, GI pracovníci se nejprve sdruovali buï na národní nebo odborné bázi. Národní
skupiny vytvoøily první generaci národních de jure standardù jako napø. Národní výmìnný formát (NTF) ve
Velké Británii, EDIGéO ve Francii, Standard pro transfer prostorových dat (SDTS) v USA a Formát pro
výmìnu a uchování prostorových dat (SAIF) v Kanadì. Odborníci se sdruovali do mezinárodních skupin, kdy
vytvoøili první generaci de facto standardù jako napø. Standard pro výmìnu digitálních informací (DIGEST)
definovaný skupinou the Digital Geographic Information Working Group (DGIWG) pøi NATO, Transferový
standard pro digitální hydrografická data (DX-90/S57) stanovený organizací the International Hydrographic
Organisation (IHO) a Geographic Data File (GDF) pocházející z automobilového prùmyslu.
S rùstem GI trhu se zvyovala potøeba jednotného pøístupu a zároveò vznikala nová generace GI standardù,
která je dokumentovaná v následujících kapitolách.
6.2.1 Procesy národní standardizace
Bìná situace je taková, e v zemi je národní standardizaèní organizace, která má výbory zabývající se specifickými
sektory (v naem pøípadì GI). Navíc èasto existuje národní GI organizace, která reprezentuje zájmy celého
sektoru a mívá standardizaèní komise. V ideálním pøípadì by standardizaèní komise pøi národní GI organizaci
mìla kooperovat s komisí organizace pro národní standardizaci. Tento proces musí být otevøený pro vechny
potencionální úèastníky a spolupracovníky. Shrnuto, standardizaèní mechanismus by mìl být otevøený do
nejvyí moné míry. Jedná se o dobrovolnou aktivitu zúèastnìného sektoru. Èasto se øíká, e sektor má
standardy, které si zaslouí.
Po standardizaèních procesech na národní úrovni v osmdesátých letech, které byly zamìøeny na standardy pro
pøenos dat, se nyní národní standardizaèní organizace podílejí na mezinárodních standardizacích a globálních
procesech (CEN a ISO). Nìkteré národní standardizaèní výzkumy, jako the National Institute of Standards and
Technology (NIST)  nástupce the American National Standards Institute (ANSI), a jejich oborové GI komise,
the Federal Geographic Data Committee (FGDC), nastartovaly procesy z hlediska regionálního i mezinárodního.
FGDC standardy mají hlavní vliv v Evropì a vyskytovaly se jako jedno z moných øeeních v devadesátých
letech, zejména pøi tvorbì metadat.
Souèasný plán komise Commission de Normalisation Information Géographique pøi AFNOR (francouzská organizace
pro standardy) zahrnuje vytyèení standardizaèních poadavkù, zajitìní podpory a rozvoje standardu EDIGéO
(národní výmìnný formát pøijatý jako AFNOR standard), analýzu dùsledkù implementace the European
Prestandards (ENVs) a definování francouzské pozice v projektech mezinárodních standardù. Ve Francii nyní
nejsou viditelné ádné snahy o nové standardy.
Jiná situace je ve Velké Británii, kde standardizaèní komise AGI pracuje ji 5 let na dvou pouívaných britských
standardech: BS 7567:1992 pro neutrální výmìnný formát a BS 7776 Part 4:1999 pro popis dat pro správu
inenýrských sítí a správu majetku. Dalí standardy pøedpokládané na národní úrovni jsou standardy pro
základní bázi geografických dat..
Je zøejmé, e národní standardizace a její komise zodpovìdné za GI standardizaci jsou v obtíné situaci z hlediska
spolupráce na mezinárodním vývoji a z hlediska poskytování vhodných odpovìdí na poadavky uivatelù.
Mají pokraèovat ve vývoji a údrbì národních standardù? Mají podporovat a vzdìlávat uivatele ve smyslu
evropských pøedbìných standardù CEN? Mají uivatelùm radit, aby èekali na ISO standardy? Zdá se, e rùzné
národy v Evropì reagují rùznì, co vede k nejednotnosti stavu. Je vak jasné, e národní standardizaèní úsilí na
poli geografických informací se musí spojit v rámci evropského a mezinárodního hnutí.

6.2.2 Evropské standardizaèní procesy
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6.2.2.1 CEN/TC 287
Poslání CEN (http://www.cenorm.be/default.htm) je podporovat dobrovolné technické sbliování v Evropì s
ohledem na svìtové organizace a jejich evropské partnery. Sbliování zmenuje bariéry, podporuje bezpeènost,
umoòuje interoperabilitu produktù, systémù a slueb a podporuje technické porozumìní.
Komise CEN (Technical Committees - TCs) zahrnují národní zástupce expertù (CEN National Members), kteøí
zaruèují zohlednìní národních hledisek. Technické komise musí vzít v úvahu vechny relevantní práce (napø. v
ISO), dále pøipomínky èlenù CEN National Members a dalích relevantních Evropských, pøípadnì mezinárodních
organizací. Výsledky této práce mohou být zahrnuty do ISO.
Historie
CEN TC/287 byl zaveden v roce 1991 a francouzský národní standardizaèní orgán AFNOR (http://forum.afnor.fr/
afnor/ WORK/AFNOR/GPN2/Z13C/index.htm) byl stanoven pøi Technické komisi. Bylo tøeba kolem 60 pracovních
setkání, vìtina technické práce byla udìlána dobrovolnými experty. Nìkteré aktivity byly plnì financovány
Evropskou komisí.
Strategie
Existuje více kategorií CEN standardu. Pùvodním zámìrem CEN/TC 287 bylo vytvoøit soubor standardù známé
jako EN: evropské normy (Euro-Norme) nebo evropské standardy (European Standards). Èlenové byli povinni
implementovat EN evropské standardy a dát jim status národních standardù.
Z mnoha dùvodù, vìtinou se vztahujících k pozdìjímu rozhodnutí zaloit technickou komisi pøi ISO, èlenové
CEN/TC 287 stanovili, e standardy budou ENV (Euro-Norme Voluntaire nebo European Prestandards). ENVs
byly ustanoveny jako standardy pro prozatímní aplikaci v technické sféøe, kde je vysoká míra inovací a kde je
urgentní potøeba pro øízení. ENVs nemusí být èleny pøijímány (ale musí být zveøejnìny a být dostupné).
Rozdíl mezi tìmito dvìma standardy je, e evropský právní zákon podmiòuje výe zmínìné dokumenty v
následujícím smyslu: jednotlivé minimální limity musí dodrovat EN standardy, pokud se obì strany vzájemnì
nedohodnou jinak. Rozhodnutí uèinìná CEN/TC 287 zavést ENVs znamená, e pøijetí výsledkù z toho vyplývající
je výluènì v národní kompetenci.
Základ souboru standardù
Jak bylo zmínìno, práce pøed vznikem CEN/TC 287 poukázaly na potøebu flexibility a modularity standardù
pro pøenos souborù. Výsledkem by mìl být soubor standardù schopných adaptovat se na procesy v informaèních
a komunikaèních technologiích a zároveò na specifické potøeby trhu s GI. Toto byla významná zmìna, ale
skupina, které se nejvíce dotýkala, pro ni nemìla pøíli velké pochopení.
Obvyklý postup pøi dalím dìlìní standardù informaèní technologie je sestavení Referenèního modelu: CEN/TC
287 model ukazuje, jak mají být standardy uívány v rùzných jím podporovaných kontextech. Patøí k nim
koncept pro spravování a získávání dat, který je urèen pro implementaci v rámci nespecifických elektronických
obchodních aktivit.
Dalím rysem této skupiny standardù je jazyk pro konceptuální schéma, jak grafický, tak lexikální. Standardizovaný
jazyk vybraný pøi CEN/TC 287 je EXPRESS: tento standard je oznaèován jako ENV ISO 10303-11 Informaèní
automatizované systémy - Produkt pro prezentaci a výmìnu dat - èást 11: popis metod.
Detaily (vèetnì EXPRESS schéma pro kadý standard) viz:
http://forum.afnor.fr/afnor/WORK/AFNOR/GPN2/Z13C/PUBLIC/WEB/ENGLISH/pren.htm
Dosaené výsledky do roku 1999: Seznam - GI Evropské pøedbìné standardy a CEN zprávy
Plné texty jsou prodávány v národních standardizaèních orgánech CEN National Members. Doba platnosti ENVs
je limitována na tøi roky. Po dvou letech CEN Centrální sekretariát (Central Secretariat - CEN/CS) bude
konzultovat s National Members, kteøí zalou své komentáøe do 6 mìsícù na ENV.
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Reference
ENV 12009:1997
ENV 12160:1997
ENV 12656:1998
ENV 12657:1998
ENV 12658:1998
ENV 12661:1998
ENV 12762:1998
ENV 13376:1999
CR 12660
CR 13425
CR 13436
CR

Název
Geografická informace - Referenèní model
Geografická informace - Popis dat - Prostorové schéma
Geografická informace - Popis dat - Kvalita
Geografická informace - Popis dat - Metadata
Geografická informace - Popis dat - Transfer
Geografická informace - Referenèní systémy - Geografické identifikátory
Geografická informace - Referenèní systémy - Direct Position
Geografická informace - Pravidla pro aplikaèní schémata
Geografická informace - Processing - Dotaz a update: prostorové aspekty
Geografická informace - Pøehled
Geografická informace - Slovník
Geografická informace - Jazyk konceptuálního schématu

Tab.7: Evropské prestandardy (ENV)
Pøíklady implementace
Podle prvních náznakù jsou oblíbené CEN/TC 287 European Prestandards následující dva: GI - Popis dat Metadata a GI - Popis dat - Kvalita. Existuje nìkolik implementací. V roce 1998 védská organizace SIS
pøipravila dotazníky pro zaevidování výsledkù národních implementací CEN/TC 287, která pøedcházela revizi
ENV.
Dvì úspìné implementace
1. SNIG implementace CEN/ TC 287  pøíspìvek CNIG Portugalsko
Jednou z hlavních komponent Portugalské národní infrastruktury geografických informací (SNIG) je soubor
katalogù metadat, které popisují charakteristiky geografických informací dostupných v digitálním formátu
(detailní popis SNIG a katalogù metadat viz kapitola 5). Hlavním cílem katalogù je usnadnìní pøístupu k
digitálním geoinformacím.
Metadatové katalogy jsou èástí SNIG od oficiálního vyhláení na Internetu v kvìtnu 1995. První verze tìchto
katalogù nejsou zaloeny na metadatových standardech. Byly vyvinuty v souladu s uíváním relaèních databází,
aby usnadnily øízení a aktualizaci metadat, a také aby umonily uivatelù rùzné zpùsoby vyhledávání. Napøíklad
první verze SNIG metadatových katalogù dovolovaly uivatelùm pracovat s dotazy nad databázemi. CORINE
katalog projektù datových zdrojù a identifikace hlavních GI zdrojù dat obsahuje pravidla na návrh metadatových
databází, která jsou obsaena v SNIG (Nicolau 1998).
V roce 1996, na základì spolupráce CNIG na projektu Evropské infrastruktury prostorových metadat  ESMI,
a na základì potøeby variability vyhledávání v katalogu metadat, bylo rozhodnuto modifikovat SNIG metadatovou
strukturu. Øeením bylo zahrnutí CEN/ TC 287 do SNIG, relaèní implementace byly tehdy vzácností. Datový
model GDDD (Geographical Data Description Directory) navrený MEGRINem byl jediný relaèní model v té
dobì publikovaný, který byl kompatibilní s CEN/ TC 287. Proto byl GDDD model analyzován, zda by mohl být
pouit jako model pro SNIG metadatový katalog. Bylo vak zøejmé, e cíle SNIG nejsou v modelu zcela naplnìny,
protoe SNIG metadatový katalog zahrnuje více informací ne pouhá metadata nad dostupným datovým souborem.
SNIG metadatový katalog napøíklad obsahuje metadata o datech z dálkového prùzkumu Zemì ve formì druicových
snímkù, dále popis poskytovatelù GI slueb a GIS projektù v portugalském kontextu. Bylo proto nutné vysvìtlit
vechny atributy obsaené v CEN ENV 12657 a pøizpùsobit je potøebám SNIG (Nicolau 1998).
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Atributy relaèního datového modelu mají umonit popis vech datových typù ji definovaných v
SNIG metadatovém katalogu, napø. mapy, letecké fotografie, textové soubory, databáze a druicové
snímky. Proto musely být pøidány nìkteré atributy do seznamu CEN/ TC 287. SNIG katalog popisuje
napøíklad jen digitální data, tedy nìkteré atributy byly pøidány pro popis dùleitých charakteristik
digitálních datových sad jako datový model (rastrový nebo vektorový) a typ mapy (základní nebo
odvozená mapa).
CEN/ TC 287 model má popisovat dùleité vazby mezi rùznými datovými sadami s rozliením atributù.
Napø. SNIG datový model se snaí o vyjádøení hierarchie, která se vyskytuje mezi mapami a tabulkami.
Model smìøuje k usnadnìní øízení dat, protoe spoleèné atributy u mapové tabulky a mapy nemusí
být uchovávány dvakrát.
Hierarchické vztahy mezi geografickými jednotkami a nepøímými lokalizaèními systémy mají být
popsány tak, aby dotazy byly efektivnìjí. V pøijatém modelu mùe být kadá datová sada popsána za
uití lokalizaèního systému hierarchie, pøièem mení podíl se týká uchovávání dat.
Pøijatý model má podporovat rozvoj vhodného a flexibilního rozhraní. Toto rozhraní má zlepit
monosti vyhledávání uivatelem. Napø. thesaurus pøedloený CEN/ TC 287 byl pøijatý jako zpùsob
pro uchovávání klíèových slov, která klasifikují datové sady podle témat.
Metadatové poadavky mají být pøedevím pragmatické. Tak jako dalí GI standardy, CEN/ TC 287
navrhuje uchovávání mnoha atributù, které jsou obtíné ke shromadování a nejsou uívány nebo
dokonce známy nìkterými GI výrobci (napø. parametry kvality nebo popis vztahù mezi objekty,
které jsou obsaeny v kadé datové sadì). Sada atributù, která je povinnì urèena k popisu datové
sady (CEN ENV 12657) je ménì nároèná a následnì flexibilnìjí ne døívìjí pøedbìná verze standardu
(prEN 287009 document).
Práce, kterou vykonal SNIG tým na metadatových standardech, vedla k vývoji CEN/TC 287 metadatového
profilu a metadatových rozíøení. Aèkoliv tyto koncepty byly ji nastínìny jinými GI standardy, CEN/ TC 287
nezmiòuje tuto monost. Dosaený datový model je ale ve shodì s CEN/ TC 287, usnadòuje sdílení informací a
jejich pøenos. Více informací o datovém modelu uívaném v SNIG metadatovém katalogu lze nalézt na http://
snig.cnig.pt/metadados/modelo_snig.html.
Protoe CEN/ TC 287 neposkytuje instrukce pro svou vlastní implementaci a netýká se databázového návrhu,
kompatibilita rùzných implementací pro návrhy pøenosu souborù musí být zabezpeèena dalími mechanismy,
jako software pro opìtovnou vizualizaci a uití obecného pøenosového formátu.Souhrnnì lze konstatovat, e
pøechod od starého datového modelu k modelu shodnému s CEN/ TC 287 vytvoøil strukturu, která usnadòuje
sdílení metadat. To vyaduje shromadování pøídavných metadat pro existující datové sady a vývoj nového
rozhraní. Tento vývoj zlepuje významnì uivatelskou interakci s metadatovým katalogem, protoe se zvyuje
poèet vyhledávacích moností.
2. Implementace CEN/ TC287 v rámci MEGRIN  pøíspìvek MEGRINu
MEGRIN byl vytvoøen v roce 1993 v rámci iniciativy CERCO (Comité Européen des Responsables de la
Cartographie Officielle) s cílem pomoci evropských mapovacím slubám (the National Mapping Agencies NMAs) èelit stoupajícím poadavkùm na produkty a sluby pøesahující hranice. Znalosti a porozumìní geodat
dostupných u evropských NMAs je dùleitým pøedpokladem pro dokonèení MEGRIN (http://www.megrin.org/
index.html) a dosaení jeho hlavního cíle.
V roce 1994 byly NMAs poádány o poskytnutí popisu metadat jejich digitálních produktù. Vybraným modelem
byla prozatímní verze CEN/ TC 287 standardu o metadatech, jazykem angliètina. Metadata byla nejdøíve
poskytnuta na papíøe jako odpovìdi na dotazníky a pøevedena do databáze umoòující dálkový pøístup. V té
dobì byl pro uivatele pøístup pomocí vytáèené linky (dial-up) k dotazovacímu rozhraní obtíný.
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Vývoj vyuívání Internetu zjednoduil sdílení informací vemi zainteresovanými a byla plánována druhá verze
GDDD. Souèasná sluba je plánována na metadatové databázi, kam se transformují vechna pøedcházející data z
první verze. Data jsou pravidelnì aktualizována a dnes pokrývají 23 evropských zemí. HTML stránky jsou
vytváøeny automaticky po kadé aktualizaci a lze s nimi volnì konzultovat pøes Internet. GDDD vykazuje
zhruba 10.000 návtìv za mìsíc.
Zkuenosti ukazují, e vìtina uivatelù webu nevyaduje vechny elementy metadatového standardu, tak, jak
vyplývá z práce CEN/ TC 287, a také pro poskytovatele mùe být pøíli namáhavé produkovat a udrovat celou
sadu elementù metadatového standardu. Pøítí verze GDDD bude odvozena z tìchto dvou zjitìní. MEGRIN
pracuje na principu struktury základních metadat (bylo rozvinuto v ESMI projektu), co je zaloeno na CEN
ENV 12657:1998, ale redukováno zhruba na 40 prvkù, které budou ohodnoceny z hlediska jejich nezbytnosti
pro smysl aplikace. Aby jádro získalo svou univerzální hodnotu, která zajistí jeho iroké a úspìné pouití,
MEGRIN spolupracuje s nìkolika organizacemi a projekty, vèetnì GEIXS, metadatové sluby pøi European
Geological Surveys. Oèekává se, e jádro bude vnímáno jako profil metadatového standardu ISO TC/211.
Problémy k øeení
CEN politika obsahuje tvorbu standardù a jejich roziøování orgány pro národní standardizaci na komerèním
principu (zámìrem je, e pøíjmy z prodeje standardù by mìly pokrývat náklady sekretariátù Technických
komisí). CEN nevyvíjí èinnost ve smyslu podpory nebo vzdìlávacích aktivit spojených se standardy, toto je
role kadého èlenského národního orgánu.
Situace je taková, e orgány pro národní standardizaci omezují své aktivity na nìkolik webovských stránek, v
nejlepím pøípadì informují o existenci GI ENVs a jak je lze nakoupit. Nacházíme se ve stavu, kdy nìkolik
expertù pro standardizaci (vìtina z nich pracovala na tvorbì standardù) dobrovolnì navrhuje své expertízy za
úèelem pomoci GI spoleèenství implementovat standardy. Protoe neexistuje ádná oficiální smìrnice, lií se
jejich vize na zpùsob implementace a ústí v rùzná implementaèní schémata, aèkoliv podle ENV 13376:1999
Pravidla pro aplikaèní schéma je snaha o pøekonání tohoto.
Budoucnost CEN/TC 287
V listopadu 1998 na setkání CEN/TC 287 ve Vídni bylo schváleno následující:
vechny pracovní skupiny byly rozputìny
TC se rozhodlo pokraèovat v aktivitách s následujícími cíli:
Zajistit technický orgán pro dosaení konsensu pøi revizi ENVs a pøijetí mezinárodních
standardù, a budou dostupné.
Sestavit poadavky pro evropské standardy vedoucí k definici nových pracovních programù.
Vytvoøit diskusní fórum pro problémy obecného rázu.
V dobì psaní tohoto textu se jeví tendence k oputìní zastarávající CEN/TC 287 do konce zkuební doby ENVs.
CEN/TC 287 rozhodne, jestli ISO 15046 nebo jeho èásti budou CEN pøijaty jako náhrada za CEN/TC 287 ENVs
a CEN Reports.
6.2.2.2 CEN/TC 278 (http://www.nni.nl/cen278/)
CEN/TC 278 Road Transport and Traffic Telematics byl ustaven v roce 1991. Pole pùsobnosti bylo definováno
takto: Standardizace v oblasti telematiky, která má být aplikována na silnièní dopravu, vèetnì prvkù potøebných
pro technické sladìní pøepravních (intermodálních) operací v pøípadì ostatních prostøedkù dopravy. Má
podporovat:
vozidla, kontejnery, místa urèená k sváení odpadù a identifikace vozù slouících k sváení,
komunikaci mezi vozidly a silnièní infrastrukturou,

komunikaci mezi vozidly,
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interakci èlovìka a strojù ve vozidle v takovém rozsahu, který pøísluí oblasti telematiky;
øízení dopravy a parkování,
poplatky,
øízení veøejné dopravy,
uivatelské informace.
Pracovní program zahrnuje pøes 50 pracovních bodù klasifikovaných buï jako databáze, rozhraní nebo základní
koncepty vymezené k 14 pracovním skupinám.
Pouze jedna pracovní skupina vyvíjí èinnosti spojené s geografickými informacemi. Pracovní skupina 7 Geografické datové soubory (GDF) je zodpovìdná za tøi pracovní body, které vystihují zájmy GI spoleèenství.
Pracovní bod

Název

Souèasný status

Dokument

00278039

Geografické datové soubory

pøijato

ENV ISO 14825:1996

00278041

Geografická data silnièní sítì katalog umístìní

zaèíná

00278044

Geografická data silnièní sítì pravidla údrby

zaèíná

Tab.8: Pracovní body v odpovìdnosti Pracovní skupiny 7
V ideálním pøípadì by tyto tøi prvky byly zpracovány v tìsné spolupráci mezi CEN/TC 287 a CEN/TC 278, ale
bohuel se tak nestalo. CEN/TC úzce spolupracuje s komisí ISO/TC 204 Dopravní informaèní a øídicí systémy na
více ne 30 paralelních pracovních bodech.
6.2.2.3 Rámec CEN/ISSS
V roce 1997 vytvoøil CEN nový proces pro standardizaci s vyuitím tam, kde tempo technologického vývoje
vyaduje pøístup, který internì vytvoøí konsensus. Vybudování konsensu je dosaeno na základì elektronické
výmìny a workshopù. Tento proces nazývaný Systém pro standardizaci informaèní spoleènosti (Information
Society Standardisation System - ISSS) je uívaný v elektronickém obchodu, bezpeènosti a u multimediálních
metadat (viz CEN Workshop
Agreement  Metadata pro multimediální informace, který schvaluje tzv. Dublinské jádro (Dublin Core) jako
základní metadata pro iroké spektrum sektorù v Evropì: http://www.cenorm.be/news/press_notices/
metadata.htm). CEN/ISSS se soustøeïuje na CEN informace a aktivity komunikaèní technologie. Individuální
organizace se mohou zapojit do ISSS workshopù za poplatky, které by alespoò pokryly náklady sekretariátu.
6.2.2.4 Má proces evropské GI standardizace budoucnost?
Ke konci roku 1998 CEN/TC 287 dokonèil své plánované pracovní úkoly, CEN/TC 278 pokraèuje a CEN/ISSS
nabízí nové monosti.
Existují tvùrci evropských GI standardù a nìkteøí z nich vyvíjejí aktivity v pøedávání svých zkuenosti a
znalostí do aktivit ISO a OGC. CEN/TC 287 ENVs zaèínají být pouívány, specielnì ENV 12657 - Geografické
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informace - Popis dat - Metadata, aèkoli nìkteøí je povaují za pøíli komplexní, v dùsledku èeho je omezen
poèet implementací. Toto poskytuje evropskému GI spoleèenství monost zvýení svých kompetencí v rozvoji
metadatových a zúètovacích slueb. Pøínos spoleèenství evropské GI standardizace k ISO a OGC aktivitám
ovlivní jejich výsledky.
Na základì tìchto hledisek musí být pøipraven plán budoucích aktivit. Po esti mìsících diskusí byly definovány
nìkteré poadavky pro pokraèování práce na CEN/TC 287, ale k dispozici není organizace ani lidé, kteøí by
byli ochotni vést technickou komisi. V èervnu 1999 byla diskuse uzavøena, ani by byl urèen pøedseda a
sekretariát. CEN ukonèí èinnost TC.
Pøedpokládá se nízká aktivita CEN/TC 287 a zdá se, e budoucnost procesù evropské GI standardizace je vlastnì
v pokraèování ovlivòování ISO výzkumù pøi vyuití jak orgánù národní standardizace, tak zúèastnìních jednotlivcù,
dále v ovìøování výsledkù ISO/TC 211. Moné jsou dvì varianty:
CEN se formálnì rozhodne o pøijetí výsledkù ISO a v èlenských státech je oznaèí jako povinné.
Rozhodovat bude kadý orgán národní standardizace.
V dobì psaní textu není zøejmé, která monost bude uplatnìna. Pøítím krokem bude pravddìpodobnì návrh
regionálních profilù ISO standardù.
6.2.3 Procesy mezinárodní standardizace
6.2.3.1 De jure standardy  Mezinárodní organizace pro standardy (ISO)
ISO TC 211 (http://www.statkart.no/isotc211/)
Historie
Kanadský èlen ISO pùvodnì navrhnul ISO/TC 211 Geografické informace/Geomatika, ale pøijata byla alternativní
nominace sekretariátu norského èlena ISO. První plenární setkání se konalo v Oslo v listopadu 1994, dva a pùl
roku po zahájení èinnosti CEN/TC 287.
Organizace a strategie
ISO/TC 211 ustanovilo pìt pracovních skupin, aby pokryly více ne 20 pracovních bodù (viz http://
www.statkart.no/isotc211/pow.htm). Tyto pracovní skupiny se setkávají v rámci plenárních zasedání a podle
potøeby i v mezidobí. Pøíleitostnì se konají pracovní setkání k øeení specifických pracovních prvkù. Stejnì
jako v CEN je kadá technická práce vykonávána experty navrenými èleny standardizaèních orgánù. Existuje
vak jetì zvlátní formalita, kdy kadý pracovní bod má voleného projektového vedoucího a eventuálnì
navreného editora.
V ISO není ekvivalent pro pøímé financování výzkumu standardù Evropskou komisí jako v pøípadì CEN.
Rámcové financování EC mùe být pouito jako pøíspìvek na podporu pøíspìvkù více èlenských státù na práci
na programu ISO.
ISO nemá povinné standardy, protoe koncept standardù ISO je takový, e pøijetí má být øízeno podle
poadavkù. Má podobná opatøení pro výstupy jako CEN. Pøevzaté ISO standardy jsou zveøejòovány v pìtiletých
intervalech, jako v pøípadì standardù CEN.
Základy pracovního programu
Klíèovými milníky je pøechod:
od konceptu pracovní skupiny ke konceptu komise (Committee Draft - CD),
ke konceptu mezinárodního standardu (Draft International Standard - DIS),
k mezinárodnímu standardu (International Standard - IS).
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Plánovaný èas pro koncept komise (CD) je 6 mìsícù a pro koncept mezinárodního standardu (DIS) je 9 mìsícù.
Èlenové (tzn. orgány pro národní standardy) hlasují pøi kadé etapì. Pøi etapì konceptu mezinárodního standardu
je organizována veøejná porada u kadého èlena. Koncept standardu má být pøedloen k projednání, ve chvíli
kdy jsou navreny pracovní body, minimální èas pro vývoj standardu má být dva roky. Ve skuteènosti to trvá
mnohem déle, zejména u skupiny standardu, protoe cykly mají tendenci se opakovat.
Základ skupiny standardù
ISO/TC 211 vyvíjí kompletnìjí skupinu standardù ne CEN/TC 287: skupina je orientována na metodu,
zatímco evropská èinnost byla orientována na koncept. Práce ISO/TC 211 má za cíl ustanovit strukturovanou
sadu standardù pro objekty vztahující se k informacím nebo jevy, které jsou pøímo nebo nepøímo spojeny s
umístìním na Zemi. Tyto standardy mohou ve smyslu geografických informací, metod, nástrojù a slueb pro
správu dat (vèetnì definice a popisu), získávání, zpracování, analyzování, pøístupu a pøenosu, specifikovat
data v digitální/elektronické formì mezi dvìma rùznými uivateli, systémy a lokalitami. Práce by mìla spojit
vhodné standardy pro informaèní technologii a data tam, kde je to moné, a poskytnout rámec pro vývoj
oborovì specifických aplikací, které uívají geografické informace.
ISO/TC 211 Program práce
Následující pøehled ukazuje pracovní program a lze ho najít na adrese: http://www.statkart.no/isotc211/pow.htm.
Èíslo projektu

Název

19101
19102
19103
19104
19105
19106
19107
19108
19109
19110
19111
19112
19113
19114
19115
19116
19117
19118
19119
19120
19121
19122
19123
19124

GI - Èást 1: Referenèní model
GI - Èást 2: Pøehled
GI - Èást 3: Jazyk pro konceptuální schéma
GI - Èást 4: Terminologie
GI - Èást 5: Pøizpùsobení a testování
GI - Èást 6: Profily
GI - Èást 7: Prostorové schéma
GI - Èást 8: Temporální schéma
GI - Èást 9: Pravidla pro aplikaèní schéma
GI - Èást 10: Rysy katalogové metodologie
GI - Èást 11: Prostorová reference pomocí souøadnic
GI - Èást 12: Prostorová reference pomocí geografických identifikátorù
GI - Èást 13: Principy kvality
GI - Èást 14: Procedury ohodnocení kvality
GI - Èást 15: Metadata
GI - Èást 16: Polohové sluby
GI - Èást 17: Vykreslování
GI - Èást 18: Kódování
GI - Èást 19: Sluby
GI  Funkcionální standardy
GI  Vektorová a rastrová data
GI/Geomatika  Kvalifikace a certifikace osob
GI  Schéma pro geometrii a funkce datových vrstev (coverage)
GI  Komponenty vektorových a rastrových dat

Tab.9: Program práce
ISO/TC 211 budoucnost
Pøedpokládá se, e plná sada Mezinárodních standardù bude k dispozici k roku 2002.
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ISO/TC 204 (http://www.sae.org/TECHCMTE/204.htm)

ISO/TC 204 - Pøenos informací a øídicí systém (Transport Information and Control Systems - TICS) je ISO
ekvivalent CEN/TC 278 pokrývající stejnou tematiku. Dvì komise pracují úzce spolu podle dohody z Vídnì (viz
odstavec 6.2.4.2. v této kapitole) a nìkteré pracovní skupinu jsou spojeny.
Existuje 16 pracovních skupin. Pracovní skupina 3  Geografické referencování, je zodpovìdná za pìt bodù
vytyèených podle oblasti zájmu GI spoleèenství.
Pracovní bod

Název

Datum úkolu

TR 14825
NP 14826
NP 17267
PWI 3.1
PWI 3.2

Soubor geografických dat
Fyzické ukládání v rámci databázové technologie TICS
Prostøedí aplikaèního programu navigaèního systému
Publikování aktualizací geografických databází
Referencování lokalit

99/02
99/09
99/11
98/08
99/03

Tab.10: Poloky, za které zodpovídá Pracovní skupina 3
6.2.3.2 De facto standardy  Open GIS Konsorcium (OGC) (http://www.opengis.org/)
Historie
OGC konsorcium, které bylo zaregistrováno s ochrannou známkou OpenGIS®, bylo ustanoveno v roce 1994.
Struktura konsorcia se odvozuje od studia úspìchù a chyb pøístupù minulých a nynìjích konsorcií k standardizaci.
Strategie
OGC je navreno pro úzkou spolupráci s dalími konsorcii a dosaitelnými de jure procesy. OGC je atraktivní
pro vývojáøe technologií, nebo pøímo mohou ovlivnit výsledek a mohou soubìnì pracovat na procesech
s vysokou pravdìpodobností, e jejich úsilím bude odmìnìno rychlým uvedením produktù na trh. V této
oblasti je OGC velmi úspìné a podporuje je zejména NIMA (National Imagery and Mapping Agency - US
Defence). Tato konsorcia jsou schopna uskuteènit poadavky v daných aktivitách. Proces obsahuje minimum
definicí (Abstraktní specifikace, Elementární modely) potøebných pro zjednoduení procesù pro vyvíjení
paralelních specifikací pro implementaci interoperability.
OGC je ve znaèné míøe ji pøijímáno trhem a mùe pøispìt k rùstu globální geoprostorové ekonomie - zabezpeèí
dostupnost plug a play komponent od mnoha výrobcù a umoní snadnìjí rozíøení jejich technologií.
OGC hraje klíèovou roli, protoe zajiuje, e geoprostorový trh je otevøený prostøednictvím interoperabilních
komponentù a garantovaným pøístupùm ke vem geoprostorovým zdrojùm (data a software). Snaí se o zásadní
zmìnu zpùsobu, jakým jsou systémy v souèasnosti doruèovány samostatnými konsorcii zplnomocnìným
systémovým operátorùm,
Standardizace a interoperabilita z hlediska evropských perspektiv jejich iroký výbìr jednodue pøipojitelných
zaøízení dosud bìnì uspokojuje zákaznické poadavky. Kromì toho se jedná o proces, který je otevøený
vemu, co mùe definovat jejich hranice ve vyvíjejícím se geoprostorovém trhu.
Aèkoli mnoho OpenGIS dokumentací je urèeno pouze platícím èlenùm, vìtina uiteèných dokumentací je k
dispozici na webu. Mimo to se budoucí èlenové mohou zúèastnit alespoò jednoho technického setkání konajících
se 6x roènì, z toho 2x mimo USA.

Základ skupiny specifikací
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Technologické vývojové aktivity OGC mají pøímý cíl, který pøedstavuje rámec nového globálního trhu, ve
kterém uivatelé kupují a dodavatelé prodávají geoprocesní technologie a geografické informace a sluby.
Tento nový trh je o hodnì vìtí ne existující trh pro geoprostorové produkty a sluby z nìkolika dùvodù:
uvolnìní GI z urèité uzavøenosti ve smyslu vlastního datového formátu, který ho izoluje v rámci
vìtiny informaèních systémù,
bezprostøední dostupnost geometricky øízených obrazových geodat, která ke svému efektivnímu
rozíøení potøebují novou technologii,
schopnost georeferencovat vechny druhy dat a datových sad, které mají nepøímé reference k
umístìní, co mùe zpøístupnit tato data ke komerènímu vyuití.
Vize OGC jsou:
vývoj aplikaèních programových rozhraních (Application Program Interfaces - APIs) k souèasné
jednotné technologii,
otevøení vývoje smìrem k pøídavným (add-on) komponentám,
rozbití staré monolitické technologie na komponenty,
recyklace první generace komponent.
Vazby
OGC má vazby na Object Management Group (OMG) a ISO/TC 211 Geografické informace/Geomatika.
Vazba na OMG je dùleitým aspektem vývoje, protoe OMG má rùzné odnoe jako Business Objects (podporované
projektem ESPRIT IT OBOE), který jak se zdá, poskytuje základní komponenty pro budoucnost GIS, speciálnì
provize a poskytovatele on-line dat.
ISO, CEN/TC 287 a OGC komise mají kooperovat (formální rozhodnutí), co zahrnuje vzájemný pøístup ke
vem procesùm. V praxi se jedná o formalizaci a rozíøení stávajících vztahù, je umoní vìtinì expertù
pracujících ve stejném oboru udret a posunout smìr vývoje, který probíhá soubìnì ve výe zmínìných
výborech. Toto rozhodnutí je podpoøeno spoleèným postupem, k nìmu dolo za úèelem podpory dalích
dostupných zdrojù vztahujících se k obìma procesùm.
Hlavní výsledky v roce 2000
Èlenské a organizaèní rozíøení
V èervnu 2000 mìlo OGC 200 èlenù, 64 jsou evropské organizace a 2 z nich jsou základní èlenové. OGC výbor
øeditelù nyní zahrnuje zástupce Kanady, Evropy, Japonska a USA.
Vývoj specifikací
Klíèovými dokumenty jsou OpenGIS abstraktní specifikace a OpenGIS implementaèní specifikace.
Abstraktní specifikace je ivý dokument zahrnující 16 témat mìnících se a doplòovaných po kadém setkání
technické komise OGC. Jen èlenové OGC mohou formálnì navrhovat zmìny a doplòky. OGC tvoøí souèasnou
verzi (1999: verze 4) abstraktní specifikace, kdy pracovní skupina technické komise OGC uveøejòuje Request
for Proposal (RFP) na inenýrské specifikace, které implementují èást abstraktní specifikace pro konkrétní
distribuované poèítaèové platformy.
Informace jsou k dispozici na http://www.opengis.org/techno/specs.htm
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Téma è. Téma - název:

Téma è. Téma - název:

0
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Pøehled
Geometrie geoprvkù
Prostorové referenèní systémy
Geometrie umístìní
Uchovávané funkce a interpolace
OpenGIS prvky
Typy coverage (datových vrstev)
Snímkování Zemì
Vazby mezi geoprvky

Správnost
Technologie pøenosu
Metadata
Architektura slueb OpenGIS
Katalog slueb
Sémantické a informaèní komunity
Sluby zpracování a vyuívání snímkù
Sluby transformace souøadnic snímkù

Tab.11: Specifikace abstraktu OGC
OpenGIS implementaèní specifikace jsou výsledkem procesu OGS technologického vývoje. Existují specifikace,
které implementují èást abstraktní specifikace pro konkrétní distribuovanou poèítaèovou platformu. Dokonèené
specifikace do poloviny roku 1999 jsou (vechny existují ve verzi 1.1):
OpenGIS specifikace jednoduchých geoprvkù pro OLE/COM
OpenGIS specifikace jednoduchých geoprvkù pro CORBA
OpenGIS specifikace jednoduchých geoprvkù pro SQL
Testování shody
OpenGIS testovací program byl zahájen a do poloviny roku 1999 úspìnì implementován u dvou produktù pro
SQL specifikaci jednoduchých geoprvkù.
Budoucnost OGC
Je zøejmé, e výsledky OGC budou mít vliv na trh geografických informací. Bude poskytovat vzájemnì
spolupracující (interoperabilní) nástroje a sluby. OGC se zamìøil na procesy interoperability, ne na adekvátnost
dat ve vztahu k potøebám uivatelù. V souèasné dobì OGC sice bere do úvahy data, ale pouze ve smyslu
procesu mezi nimi, nikoliv ve smyslu jejich urèení.
Následující projekt ukazuje, jak jsou výsledky OGC vyuívány na trhu geografických informací.
OGC - Web Mapping Testbed (WMT)
Zdùvodnìní
Hlavním cílem projektu bylo urychlit vznik OpenGIS prototypu pro otevøené, standardní protokoly, které
by umonily bìným webovým prohlíeèùm pøistupovat k rozlièným webovým serverùm a zobrazovat
pøekrývané, georeferencované pohledy na rùzné druhy geodat poskytovaných jednotlivými servery.
Tato práce je zaloena na OpenGIS Simple Features Specification od OGC (pro pøístup k základnímu zpracování
vektorových GIS dat), OpenGIS Coverages Specification (pro otevøený pøístup ke geozpracování rastrových
dat) a OpenGIS Catalogue Specification (pro zdroje online metadatových katalogù prostorových dat a jejich
zpracování).
Cíle
Poskytnout sadu otevøených protokolù vyuitelných pro rùznorodé potøeby mapování na webu.

Zákazníci a uivatelé
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Sponzory WMT byly US Dept. of Defence National Imagery and Mapping Agency (NIMA), US Army Corps of
Engineers Topographic Engineering Centre (TEC), Federal Geographic Data Committee (FGDC), NASA, the US
Department of Agriculture Natural Resources Conservation Service (USDA-NRCS) a Australian World Wide
Web Mapping Consortium  skupina 24 australských vládních a komerèních organizací vedená Australian
Surveying and Land Information Group (AUSLIG).
Uivateli jsou nejdøív èlenové OGC (více ne 200), kteøí tìí z výsledkù tak, e mají zvýhodnìný pøístup k
technologii vyvinuté ve WMT projektu. V okamiku, kdy je technologie zveøejnìna, GIS prùmysl z toho má
uitek.
Popis
Postup a metody
Web Mapping Testbed je první z aktivit OGC v oblasti interoperability, která zahrnuje sponzory i úèastníky.
Sponzoøi  federální agentury nebo nejdùleitìjí korporace, poskytují penìní prostøedky a cíle vztahující
se k interoperabilitì. V tomto pøípadì byly cíle zaloeny na poadavcích uivatelù v pøípadì reakce na
hurikán. Úèastníkùm  pøevánì distributorùm a integrátorùm, je èásteènì nahrazen investovaný èas a
technologie, kterou vyvinuli bìhem velmi rychlé týmové snahy o vyøeení úkolù daných sponzory.
Pouitá data
Data a podporu pro scénáø reakce v pøípadì katastrofy zpùsobené hurikánem poskytly Massachusetts Inst.
of Technology, mìsto Alabama a dalí vládní agentury.
Výsledky
Byly vytvoøeny a skupinì 350 vládních funkcionáøù pøedvedeny tøi protokoly - GetMap, GetCapabilities a
GetFeatureInfo. Výsledku bylo dosaeno bìhem zhruba ètyø mìsícù. Servery automaticky komunikují s
bìnými webovými prohlíeèi uivatelù  lidí (napø. Netscape Navigator nebo Internet Explorer), aby jim
poskytly rùzné pøekrývající se rastrové a vektorové datové vrstvy z webových serverù rùzných distributorù.
V závìru servery odesílají uivatelùm obrázky ve formátu GIF, ale protokoly by pracovaly i se skuteènými
daty. Katalog funguje jako prostorový vyhledávací server, který po dotazu specifikujícím oblasti a typy
atributových dat poskytuje seznam on-line datových zdrojù.
Partneøi
Autodesk (US), BBN Technologies, èást GTE (US), Blue Angel Technologies (US), Cadcorp (UK), Compusult (Canada),
CubeWerx (Canada), ESRI (US), Galdos Systems (Canada), Geodan IT (Netherlands), Geomatics Canada (Canada),
Hitachi (Japan), ILOG (France), Intergraph (US), Laser-Scan (UK), Litton/TASC (US), Lockheed-Martin (US),
MapInfo (US), Microsoft (US), Massachusetts Institute of Technology (US), Mitsubishi Corporation (Japan),
NTT Data (Japan), Object/FX (US), Oracle Corporation (US), Ordnance Survey (UK), PCI Geomatics (Canada),
Penn State University (US), SICAD Geomatics (Germany), Social Change Online (Australia), Sun Microsystems
(US) a Universal Systems (Canada). Web URL Http://www.opengis.org/wmt
Kontakt
Kurt Buehler - Email: kurt@opengis.org
Doporuèení
OGC zve uivatelské organizace vyuívající technologie a poskytovatele technologií, aby se zapojili do
interoperabilních iniciativ, které budou následovat po Web Mapping Testbed. Je dùleité, e uivatelské
organizace (jako jsou napø. národní kartografické organizace a hlavní spoleènosti vyuívající geodata)
sdílí své poadavky, take tyto specifikace vytvoøené v rámci rychlého standardizaèního procesu odpovídají
co nejirím moným poadavkùm. Získávají jak uivatelé, tak poskytovatelé: trhy se budou zvìtovat
pøevánì díky pøedpisùm, které vyhovují nejvìtímu monému poètu poadavkù.
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6.2.4 Vazby národní -> evropské -> globální
Kooperace mezi CEN/TC 287 a ISO/TC 211

Kooperace mezi tìmito výbory je øízena a zastøeena dohodou mezi CEN a ISO, známou jako Vídeòská dohoda.
Tato dohoda ustanovila procedury pro formální paralelní vývoj. V pøípadì tìchto dvou výborù bylo moné
vypracovat formální dohody bìhem vývojové práce CEN/TC 287. Souèasná dohoda, týkající se vzájemné
výmìny vývojových zpráv a rezolucí mezi CEN/TC 287 a ISO/TC 211, má zabránit tomu, aby se evropský
prùmysl uzavøel v jeho vlastním vývoji standardù. Jsou-li k dispozici dva návrhy metadat s drobnými vývojovými
odlinostmi, mìla by se evropská iniciativa pokusit pøizpùsobit v krátkém èase své prozatímní implementaèní
aktivity tak, aby dosáhla urèitou úroveò interoperability.
Kooperace mezi ISO/TC 211 a OGC
Jako výsledek dokumentu OGC White Paper Smìrem ke standardùm implementovaných geoprocesù: konvergující
standardizace ISO/TC 211 a OGC, ISO/TC 211 vydal Usnesení 47 ISO/TC 211 souhlasí s následujícím:
ustanovit orgán skládající se z pøedsedy a pracovní skupiny, které zajistí úzké kontakty s OGC,
zkoumat obchodní uitek této spolupráce,
usilovat o podpis formální dohody s OGC pro spoleèný vývoj snímkování poadavkù gridových dat
navrhnout spoleèný projekt (pøípadovou studii) s OGC, aby byla demonstrována vzájemná spolupráce
a uskuteènitelnost ISO standardu (ISO WD 15046-15 Geografické informace - èást 15: metadata).
Draft studie pro sladìní mezi dvìma organizacemi byl prezentován v èervnu 1998 na setkání ISO pracovní
skupiny.

6.3 Tendence interoperability
Aby bylo moné mezi dvìma nebo více systémy nebo komponenty vymìòovat informace a tyto vymìnìné
informace vyuívat, bude tøeba v GI spoleèenství vynaloit hodnì èasu a úsilí a také zainteresovat mnoho
úèastníkù. Tyto tendence interoperability byly nastartovány sice pøed desetiletím, ale uivatelé se stále setkávají
s prostøedím nìm jednotlivé systémy vzájemnì nespolupracují. Rùzné kategorie zúèastnìných se organizují se
zámìrem vyøeit interoperabilní výstupy, avak øeí problémy interoperability bez znalosti vìci.
Posledních nìkolik let, konkrétnì od druhého EUROGI workshopu Geodata pro vechny v Evropì (øíjen
1996), se objevuje konsensus, e existují pøinejmením tøi úrovnì interoperability systémy, data a instituce.
6.3.1 Úroveò systému
Vedoucí úlohu v této kategorii má OpenGIS konsorcium (viz kapitola 6.2.3.2.). Pøedpokládá se, e GI prùmysl
bude schopen nabídnout GI uivatelùm novou generaci interoperabilních nástrojù zaloených na OGC specifikacích.
Ostatní skupiny nebo konsorcia jsou také zøizovány k poskytování interoperabilních øeení spojenými se systémy
a geoprostorovými daty, jako napø.:
Object management Group (OMG, www.omg.org) je vìtinou známé jako konsorcium, které utvoøilo
CORBA middleware rozhraní, které není omezeno na GI. OMG bylo zaloeno v dubnu 1989 11
spoleènostmi, konsorcium nyní zahrnuje 800 èlenù. OMG se posunuje smìrem k ustanovení CORBA
jako middleware, který je veobecnì rozíøen prostøednictvím specifikací svìtových standardù.
World Wide Web konsorcium (W3C; www.w3.org) bylo vytvoøeno v øíjnu 1994 pro vedení World
Wide Web k plnému vyuití jeho potenciálu pøi vývoji protokolù, které podporují jeho rozvoj a
zajiují jeho interoperabilitu. W3C má více ne 400 èlenských organizací z celého svìta a dosahuje
mezinárodního uznání pro své pøíspìvky k rozvoji WWW. W3C je financováno hlavnì svými èleny a
veøejnými fondy. Èlenství ve W3C je dostupné vem organizacím.
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INTERLIS se vìnuje Otevøeným a dokumentaèním geostandardùm (www.gis.ethz.ch/interlis). Jedná se
o standard, který byl vytvoøen speciálnì za úèelem splnìní poadavkù modelování a integrace geodat
do souèasných a budoucích GIS.
Nìkolik technologií se spojilo pro usnadnìní interoperability. CORBA byla ji zmínìna døíve, mezi dalí patøí
napø. Java, XML/GML (Geographic Markup Language ) a WAP (Wireless Application Protocol).
Vývoj v této oblasti je velice rychlý. Proto Spojené výzkumné støedisko Evropské komise (Joint Research
Centre) stanovilo tzv. Technology Watch, kde jsou vechny relevantní technologie pro interoperabilitu
monitorovány a sumarizovány. Tyto informace jsou k dispozici na www.ec-gis.org/preanvil/.
6.3.2 Úroveò dat
Interoperabilita tak, jak si ji pøedstavuje uivatel, není dosahována pouze interoperabilními systémy poskytujícími
sluby, ale potøebuje také spoleènou (interoperabilní) interpretaci sémantiky dat. Souèasnì tvoøená data se
drí privátních pravidel a v Evropì je patrné silné úsilí vyvíjené veøejným i soukromým sektorem pro vytvoøení
panevropských geoprostorových datových sad, napø. MEGRIN, TeleAtlas a NavTech.
6.3.3 Úroveò institucionální
Tøetí úroveò interoperability se vztahuje k právu, dohodám, lidem, atd. a je velmi dùleitá. Technická
interoperabilita mezi systémy a daty není dostateèná, pokud uivatelé nemají institucionální práva a monosti
pro výmìnu a uívání geografických informací. V Evropì a také v dalích èástech svìta je èastý pøípad, e
politická a organizaèní situace nedovoluje výmìnu a uívání GI. Tendence k institucionální interoperabilitì
zaèaly pøed deseti lety na národní a regionální (mezi více národy) úrovni. Tyto tendence jsou detailnìji
popsány v kapitole 4. Dokumenty Green Paper Informace veøejné správy v informaèní spoleènosti  Public
Sector Information in the Information Society a GI2000 Evropská strategie pro geografické informace Toward a European Policy Framework for Geographic Information jsou evropské iniciativy, které mají za cíl
poskytnout lepí úrovnì institucionální interoperability.
Jedná se o dlouhodobý a velmi pomalý proces, kde jsou nutná také politická rozhodnutí.

6.4 Závìry
Standardizace GI je pro dalí vývoj ivotnì dùleitá. Lze vysledovat dva hlavní smìry. Jedním z nich je pøechod
od standardizace na národní úrovni ke standardizaci na globální úrovni, protoe geografická data a GIS
software jsou stále více svìtovì rozíøené produkty. Druhým smìrem je pøechod od výmìny dat k pøímému
pøístupu v distribuovaném prostøedí. To se projevuje v pøechodu od standardizace formátù dat ke specifikacím
interoperability.
Rozliovány jsou ètyøi druhy standardù: firemní obvykle vyvíjené dodavateli produktu, ad hoc standardy vytvoøené pro specifické úèely nebo segmenty trhu, de facto standardy - vyvíjené konsorcii a uívané velkou
skupinou uivatelù, a koneènì de jure standardy  vyvinuté oficiálními standardizaèními organizacemi.
Národní standardizaèní procesy se v 80. letech zamìøily na pøenosové standardy. Dnes se pozornost zamìøuje
na mezinárodní procesy. Nìkolik organizací se úèastní vývoje standardù. Na evropské úrovni má CEN pracovní
skupiny TC287 a TC278, které vyvíjí de jure standardy. Mezinárodnì tyto úkoly plní ISO/TC211 a ISO/TC204.
Open GIS konsorcium vyvíjí globální specifikace interoperability. Aèkoli OGC vyvíjí de facto standardy, jeho
úzká spolupráce s ISO a CEN zajiuje synchronizaci standardù a zabraòuje zdvojování úsilí.
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Pro uivatele GI a GIS jsou procesy standardizace dùleité, protoe umoòují uívat GIS komponenty od
rùzných dodavatelù, uivatelé nejsou limitováni jedním produktem. Dále je moný on-line pøístup k distribuovaným
zdrojùm geodat, který je dùleitý pro aplikace, vyuívání a marketing GI slueb prostøednictvím Internetu,
mobilních telefonù a bezdrátových zaøízení.
Dalí odkazy:
Standardizace GI a GIS je velmi rychle se vyvíjející oblast, a proto literatura velmi rychle zastarává. Pokud
chce èlovìk získat aktuální informace o stavu standardizace, je doporuèena návtìva webových adres uvedených
v textu této kapitoly.
Annoni A., Luzet C., Eds. (2000): Spatial Reference Systems for Europe Workshop, JRCSAI, EUR 19575 EN.
Konecny M., Ed. (1998): Geographic Informatíon Systems: Information Infrastructures and Interoperability for the 21st Century
Information Society (Proc. of GIS Brno98 Conference, 28 June - 1 July, 1998). Brno, Laboratory on Geoinformatics and Cartography, Masaryk University.
Kottman C.(1998): Progress Toward Interoperability and a Geospatial Infrastructure at the Open GIS Consortium. 4th EC-GIS
VVorkshop (24-26 June 1998), Budapest, European Commission DG III.
Østensen O.(1996): ISO standardization in the field of geographic information: the global perspective. in: H. Moellering and R.
Hogan (Eds.), Spatial Database Transfer Standards 2: Characteristics for Assessing Standards and Full Descriptions of the National and International Standards in the World. Elsevier Science Oxford: 51-60.
Rackman L.(1997): Convergence or Divergence? Recent European and International Developments in Standards for Geographic
Information. in: Lecture Material - Workshop G JEClGI 1997. Vienna, 1997: G27-G38.
Salge F.(1996): Standardization in the field of geographic information: the European efforts. in: H. Moellering and R. Hogan (Eds.)
Spatial Database Transfer Standards 2: Characteristics for Assessing Standards and Full Descriptions of the National and International Standards in the World. Elsevier Science Oxford: 17-30.

Literatura:
Nicolau R.(1998): Adoption of the Metadata Standards within SNIG, CNIG workshop: Challenges and Future Developments of GI
Infrastructures - The Portuguese Experience. in: GISPLANET98, Lisbon, Portugal.

7. Oblasti aplikace GIS
Cíle:
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Ukázat oblasti, ve kterých mohou být GIS úspìnì pouity
Poskytnout reference (specializované pøíspìvky o GI v èasopisech, knihy,
webové adresy, pøíspìvky z konferencí, )
Ukázat pøíklady vyuití GIS v jednotlivých oblastech (tematická oblast,
stupeò zavedení, zpùsob financování, geografická oblast, )

Vzdìlávací výstupy:

GIS je iroce vyuitelná technologie (od lokálních a po globální mìøítka)
Internet podporuje vývoj nových technologií zaloených na webu, které
zpøístupòují geografické informace.
Rùst integrace rùzných technologií a GIS (napø. GPS)

Následující kapitola poskytuje pøehled oblastí, kde se GISy vyuívají a detailnì seznamuje s vybranými projekty.
Je potøeba pøipomenout, e øada aplikací GIS spadá do sféry obrany státù a utajených skuteèností, tedy mimo
civilní sféru vyuití popisovanou v této kapitole. Pøíklady uvedené v následující kapitole byly èásteènì vybrány
mezi aktivitami Joint Research Centre (European Commission) of Ispra (Spojené výzkumné centrum Ispra - Itálie).
Níe popisované projekty se zabývají problematikou vyuití pùd (mapování, monitorování, aktualizace), lesù
(mapování, monitorování), pùd (mapování, eroze a hodnocení degradace pùdy), registrù pùd a katastrálních
map, komplexního posuzování, mìstských zón (mapování, monitorování, správa zelenì), èi zemìdìlství
(pøedpovìdi úrody, øízení implementace Spoleèné zemìdìlské politiky v Evropské unii, zemìdìlské statistiky).
Je tøeba poznamenat, e GIS projekty byly vybrány z dùvodu jejich praktické aplikovatelnosti. Navzdory
svému jednoznaènému významu a budoucí uiteènosti pro rozvoj vyuívání GIS nebyly brány v úvahu GIS
projekty orientované na výzkum.
Aby byla zajitìna urèitá homogenita popisu, byli koordinátoøi kadého vybraného GIS projektu vyzvání k
poskytnutí informací o pozadí a smyslu projektu, o cílech a zámìrech, o zákaznících, pøístupech a metodách,
o pouitých datech, výsledcích, partnerech, referencích, problémech a doporuèeních. Dalí pøíklady vyuití
GIS lze nalézt v rozíøeném vydání (viz úvod knihy).
Na závìr bychom rádi zdùraznili, e kritickým faktorem úspìnosti vývoje GIS aplikace je spolupráce mezi GIS
experty a uivateli aplikace. V posledních letech vzniklo nìkolik iniciativ snaících o vytvoøení spoleèného
rámce pro sdílení znalostí a následný vývoj aplikací podle poadavkù a potøeb uivatelù. Bylo vytvoøeno
nìkolik takových tematických sítí. Popis uvedeného pøístupu je uveden v rozíøeném vydání.

7.1 Zemìdìlství
V posledních letech se v Evropské unii hojnì vyuívají GIS pøi tvorbì zemìdìlských statistik (ploná výmìra
obdìlávané plochy a výnosy vybraných plodin) a pøi øízení zavádìní Common Agricultural Policy (CAP Spoleèné zemìdìlské politiky).
Aktivity související se zavádìním CAP mají znaèný finanèní dopad, protoe rozhodují o pøidìlování podpor
(dotací) zemìdìlcùm v 15 èlenských zemích. Roèní dotace zemìdìlcùm pøedstavuje pøiblinì èástka 40 000 ME
. Více ne 50% vech dotací poskytnutých na základì CAP je úzce spjato s prostorovými hledisky (orná pùda a
plocha olivovníkù). V pøípadì CAP je dálkový prùzkum Zemì vyuit pro kontrolu 1% vech prohláení.
Napøíklad v roce 1999 bylo pro kontrolu CAP uzavøeno 20 smluv s 50 spoleènostmi za celkem 21ME . Tato
èinnost zahrnuje 10 pracovníkù Evropské komise (European Commission officers), 50  10 pracovníkù národních
správních orgánù, 500 profesionálù v privátním sektoru a 2000 profesionálù  zemìmìøièù/geodetù pro
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ovìøování údajù s vyuitím technologií GIS a GPS. Okolo 7 000 000 zemìdìlcù pøipravuje prohláení s vyuitím
mapových podkladù. Podle nového zákona è. 1593/2000 je vyuití digitálního identifikaèního systému územních
parcel a GIS povinné pro pøidìlování dotací a kontrolování jejich vyuití. Celkové pøedpokládané investice,
spolufinancované Evropskou komisí, se odhadují na 120 ME .
GIS aplikace v zemích Evropské unie i mimo ni také zahrnují pøípravu digitálního katastru pro trvalé plodiny
jakou jsou vinice a olivovníky. Nìkteré z GIS aplikací, napø. CGMS (Monitorování vývoje zemìdìlských plodin
- Crop Growth Monitoring System) vyvinutý v rámci projektu MARS (Monitorování zemìdìlství dálkovým
prùzkumem zemì - Monitoring Agriculture with Remote Sensing), byly zavedeny v zemích støední a východní
Evropy.
Ve specifickém pøípadì nelegálního pìstování omamných látek se GIS vyuívá jako nástroj monitorování,
kontroly a hodnocení na mezinárodní nebo národní úrovni.
Zcela odliný charakter má vyuití GIS v zemìdìlství, kde GIS aplikace pracují na mnohem detailnìjí úrovni
a zabývají se napøíklad monitorováním zavlaování nebo systémy pro kontrolu zemìdìlské produkce (precision
farming). Zvlátì u vìtích zemìdìlských podnikù mùe vést spoleèné vyuití GIS a GPS k racionálnìjímu
vyuití hnojiv, pesticidù a insekticidù, èím se sniuje zneèitìní pùd a vod ze zemìdìlství.
Monitorování vývoje zemìdìlských plodin - Crop Growth Monitoring System (CGMS)
Zdùvodnìní
Cílem MARS projektu (Monitorování zemìdìlství dálkovým prùzkumem Zemì - Monitoring Agriculture with
Remote Sensing) realizovaného Space Applications Institute of the Joint Research Centre (JRC) bylo poskytnout
Evropské komisi objektivní, homogenní a vèasné informace o zemìdìlské produkci ve státech Evropské unie.
Pro dosaení uvedeného cíle byly vyuity techniky modelování agrometeorologie ve spojení s geografickými
informaèními systémy, aby bylo moné odhadnout zemìdìlské výnosy na evropské úrovni. Celý systém
CGSM je urèován meteorologickými podmínkami v kombinaci s dalími faktory ivotního prostøedí, napø.
charakteristikou pùd a parametry skliznì. Tento mechanistický pøístup popisuje ivotní cyklus úrody od
zasetí po dozrání v denních intervalech.
Cíle
Poskytnout odhady zemìdìlské úrody na evropské úrovni a monitorovat podmínky rùstu plodin
Zákazníci
Øeditelství Evropské komise pro veobecné zemìdìlství (European Commission Directorate General Agriculture).
Uivatelé
Joint Research Centre, útvar zemìdìlských a regionálních informaèních systémù (Agriculture and Regional
Information Systems Unit), projekt MARS
Národní nebo regionální organizace, výzkumná centra
Popis
CGMS tvoøí 3 subsystémy, které pracují jeden po druhém následujícím zpùsobem:
Úroveò I: monitorování poèasí. Tento modul zpracovává denní meteorologická mìøení z pøísluných mìøících
stanic; výstupem je pravidelná ètvercová sí o stranách 50 km x 50 km, zahrnuta je interpolaèní procedura
vyvinutá ad-hoc pro tuto aplikaci.
Úroveò II: monitorování rùstu skliznì. V jednodenním intervalu jsou provádìny simulace rùstu skliznì, aby
bylo moné poskytnout kvantitativní indikátory rùstu skliznì (napø. Leaf Area Index LAI, nadzemní biomasa,
váha uskladòovacích orgánù a relativní vlhkost pùdy) ve spojení se stupnìm fenologického vývoje. Simulace
je provádìna pro kadou vhodnou základní mapovací jednotku - Elementary Mapping Unit (EMU) skládající
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se z jedineèného spojení sítì  gridu (parametr poèasí), polygonu pùdního typu a hranic správní oblasti.
WOFOST model vyuívá kombinovaný rovnováný model energie a vody, který srovnává skuteènou
transpiraci s vypoèítanou potenciální transpirací. Popisuje ivotní cyklus úrody od zasetí po sklizeò.
Úroveò III: statistická pøedpovìd úrody. Tento modul provádí regresní analýzu z historických statistických
dat o úrodì a z indikátorù simulujících nárùst úrody (nadzemní biomasa a skladovací orgán).
Informace z monitorování úrody vytvoøené CGMS jsou zahrnuty do MARS Bulletinu a poskytnuty uivatelùm,
pøedevím Eurostatu a pøíslunému odboru Evropské komise (European commission Directorate General
Agriculture). Bulletin MARS vychází jednou mìsíènì a je dostupný na adrese http://mars.aris.sai.jrc.it/
stats/bulletin/.
Kontakt:
J. M. Terres, Joint Research Centre, SAI - E-mail: jm.terrse@jrc.it,
Web URL:
http://gi-gis.aris.sai.jrc.it/agro-meteo/
Problémy
Ovìøení modelu ukázalo nìkteré slabé stránky pro oblasti s mírným klimatem (tj. sklizeò úrody je závislá
zejména na èasových trendech).
Doporuèení
Modulární struktura systému umoòuje jeho vyuití v rùzných zemích a úpravu pro práci v odliných
mìøítcích. Mimo to by mìlo být snadné pøizpùsobit CGMS systém pro výzkumné úèely v oblasti vlivù
zemìdìlství na ivotní prostøedí v regionálním mìøítku. Kandidátské aplikace zahrnují fenologické studie
vhodnosti zemìdìlských plodin, teoretickou zemìdìlskou produkci a regionální hydrologii. Na místní úrovni
by CGMS mohl podporovat zemìdìlské hospodaøení a studie vlivù na ivotní prostøedí, napø. prùsaky
dusiènanù a pesticidù, vlivy na podzemní vody nebo erozi.
Dopuruèená literatura
MARS project (http://mars.aris.sai.jrc.it/)
Directorate General Agriculture (http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm)
Crop Growth Monitoring and yield forecasting at regional and national scale, C.A. van Diepen and T.van der Wal, pp.143-157, in
Workshop for Central and Eastern Europe on Agrometeorological Models: Theory and Applications in the MARS Project, Office for
Official Publications of the European Communities, EUR 16008 EN, 1996
On the control of the implementation of the Common Agricultural policy, viz Pascaud P.N., Baelz S., Fieldwork from on high, GIS
Europe, 6/issue 3, March 1997 a Wagner M.J., Making crop sense with GPS, GEOEurope 8/issue 4, May 1999
On the Agricultural Information System for South Africa (AGIS) (http://www.agis.agric.za)
On the GIS of the International Maize and Wheat improvement Center (CIMMYT), Natural Resources Group (http://www.cimmyt.mx/
)
On the Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture (GIEWS), Food and Agriculture Organization of the
United Natíons, Rome (http://www.fao.org/giews/)

7.2 Územní registrace a katastr
V zemích Evropské unie i støední a východní Evropy je velmi dùleité vyuití GIS pøi správì digitálních
katastrálních map. V zemích støední a východní Evropy probíhá mnoho dùleitých programù pro registraci
území, zvlátì vzhledem ke snahám o vstup do Evropské unie.
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Niklasz L., Podolcsak A., Remetey- Fülöpp G., Baldwin R. The experience of Hungary in modernising a land registration system,
Land Administration guidelines, Meeting of Officials on Land Administration (MOLA),
Committee on Human Settlements, United Nations Economic Commission for Europe (viz website: http://www.sigov.si/mola)
Markus B., Building Web-based Land Information services in Hungary, AGILE Conference on Geographical Information Science,
Rome, 1999.

7.3 ivotní prostøedí
V místním nebo regionálním mìøítku jsou GIS èasto vyuívány pøi hodnocení vlivù na ivotní prostøedí a
plánování. Je potøeba zmínit, e GIS jsou èím dál, tím víc vyuívány pro správu národních nebo regionálních
parkù (fauna, flora, lidské èinnosti) a pro monitorování chránìných oblastí. Takové pøíklady lze nalézt v rámci
evropské sítì Natura 2000 (Pøíroda 2000) pokrývající pøiblinì 10% území Evropské unie. Natura 2000 je
evropská sí oblastí navrených podle EU smìrnic Birds Directives a Habitat Directives, ve kterých nesmí
být lidské aktivity v rozporu s ochranou pøírodních nalezi. Vyuití GIS pro integrované hodnocení je povinné,
protoe, a na nìkolik výjimek, jsou oblasti sítì NATURA 2000 spravovány pøi zachování produkèní aktivity.
GIS technologie, nìkdy zároveò s dálkovým prùzkumem Zemì, jsou dále vyuívány pøi sledování volnì ijících
a ohroených druhù. Sledování mùe být realizováno prostøednictvím analýzy údajù o místì výskytu, které
vysílá satelitní vysílaè pøipevnìný na sledovaném zvíøeti. GIS mohou být vyuity pøi posuzování velikosti a
umístìní populací zvìøe, pøi mapování vztahù nabídka-poptávka, aby bylo dosaeno poadavkù spotøebitelù,
nebo pøi urèování oblastí s vysokým potravinovým a habitaèním potenciálem pro dané druhy.
Dále jsou GIS technologie vyuívány pøi monitorování kvality ovzduí, kdy umoòují kombinovat data získaná
mìøením s topografickými údaji a dalími typy dat, napø. meteorologickými. V globálním mìøítku lze GIS
vyuít pro analýzu a simulaci vlivù zvyování koncentrace oxidu uhlièitého na globální oteplování a pøípadné
vlivy na stávající ekosystémy.
V pøípadì monitorování rozíøení ropných skvrn je také moné kombinovat GIS s daty získanými leteckým
nebo druicovým snímkováním.
Významné je vyuití GIS pøi monitorování kvality vod, zvlátì v pøípadì podzemních vod a vodních tokù
(tvorba map zobrazujících rizika a oblasti citlivé na zneèitìní) nebo v pøípadì monitorování a správy pobøeních
oblastí. GIS je nástroj, který je èasto vyuíván pøi správì povodí a v dalích oblastech, jako je napø. hydrologické
modelování èi modelování toku podzemních vod. Interdisciplinární povaha GIS aplikací je pøedností v pøípadì
projektù zamìøených na integrovanou správu povodí. Na regionální, národní a mezinárodní úrovni jsou zavádìny
informaèní systémy povodí. Jako pøíklad lze uvést GIS pro hydrologické modelování øeky Rýn, kde byl
vytvoøen model bilance vod, aby bylo mono monitorovat prùtok Rýna a zjistit, jak bude ovlivnìna navigace
èi dostupnost pitné vody.
Instituce, které mají na starost správu území na mezinárodní úrovni, vyuívají GIS technologie pro prostorové
analýzy a efektivní tvorbu zpráv. Pøíkladem mezinárodního projektu ve velkém mìøítku, který se zabývá
mapováním vyuití povrchu Zemì, je projekt CORINE (Koordinované informace o evropském ivotním prostøedí
- Co-ordinated Information on the European Environment). V rámci PHARE programu Multi-Country Environment Programme byl v 90. letech 20. stol. projekt CORINE úspìnì rozíøen o zemì støední a východní Evropy.
Také UNEP (United Nations Environmental Programme) zavedl v oblasti správy území na mezinárodní úrovni
GIS projekt pro mapování, analýzu a monitorování desertifikace Zemì.
Dalím pøíkladem v mezinárodním mìøítku je vyuití georeferencované databáze MEDALUS (parametry vztahující
se k atmosféøe, vegetaci, vyuití pùdy, pùdì a pùdnímu krytu jsou mìøeny na osmi pozemních lokalitách) pøi
monitorování degradace a analýze zmìn vyuití pùdy v evropském Støedomoøí.
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Koordinace informací o ivotním prostøedí (CORINE - Co-ordination of Information on the Environment)
Rozvaha
Evropská komise realizovala program CORINE v letech 1985 a 1990. Výsledky jsou v zásadì trojího typu:
Byl vytvoøen Informaèní systém o stavu ivotního prostøedí v Evropském spoleèenství (systém
CORINE) pro usnadnìní orientace a aplikace politiky Evropského spoleèenství (ES) v oblasti ivotního
prostøedí a zároveò politik ES v dalích oblastech.
Byly vytvoøeny názvosloví a metodologie, které jsou dnes vyuívány jako srovnávací v oblastech
týkajících se ES jako celku. Tento pøístup je dnes vyuíván i v neèlenských státech (napø. metody
a názvosloví èástí Corinair a povrchu Zemì jsou vyuívány v zemích støední a východní Evropy).
Bylo vyvíjeno systematické úsilí, aby byly sladìny aktivity vech orgánù zapojených do tvorby a
poskytování informací o ivotním prostøedí, pøedevím na mezinárodní úrovni. V roce 1990 bylo
pøijato naøízení, které ustanovuje Evropskou agenturu ivotního prostøedí (European Environ
ment Agency - EEA). Mezitím byla pøi komisi Generálního øeditelství Evropského spoleèenství pro
ivotní prostøedí (Commission of the European Communitys Directorate General for the Environ
ment) vytvoøena operaèní skupina zodpovìdná za technické podrobnosti pøípravy vzniku EEA
vèetnì údrby a vyuívání informaèního systému CORINE. V roce 1991 bylo rozhodnuto rozíøit
tøi hlavní seznamy CORINE (biotopy, Corinair a povrch zemì) o státy støední a východní Evropy.
Jedním z hlavních úkolù øeených v rámci programu CORINE bylo vytvoøení poèítaèového katalogu
pokryvnosti zemì (land cover).
Cíle
Cílem projektu je pøipravit jednotnou databázi pokryvnosti zemì pro vech dvanáct zemí ES (2,36 mil. km2)
v pùvodním mìøítku 1:1 000 000 s vyuitím 44 tøíd dle klasifikace CORINE. Osoby, které jsou zodpovìdné za
evropskou politiku ivotního prostøedí nebo se o ni zajímají, by tak mìly mít k dispozici kvantitativní data
o pokryvnosti zemì, která by byla jednotná a srovnatelná ve vech zemích ES.
Zákazníci
Jednotlivé odbory (DG) Evropské komise (European Commission General Directorates)
Uivatelé
Regionální správní orgány, agentury zabývající se tvorbou a ochranou ivotního prostøedí, prostoroví
plánovaèi, atd.
Popis
Pøístup a metody
Analýza provedená bìhem definièní fáze projektu ukázala, e v pøípadì pokryvnosti zemì není moné se pøi
tvorbì katalogu na úrovni ES opøít o jakákoli dostupná data, co bylo zcela v protikladu k situaci v ostatních
CORINE projektech. Existující soupisy byly buï pøíli specifické (napø. zamìøené na zemìdìlství) nebo
pokrývaly pøíli malé oblasti. Tyto podmínky významnì ovlivnily charakteristiky Projektu pokryvnosti
zemì (Land Cover Project), tj. názvosloví a mìøítko. Metodologie zahrnuje poèítaèovou interpretaci druicových
snímkù Zemì, které jsou porovnávány s podpùrnými daty v kategoriích specifikovaných projektem CORINE.
Je rozlieno 44 tøíd, které jsou rozdìleny v 3 úrovní.
Pouitá data
Druicové snímky, pomocná data (letecké snímky, tematické mapy, statistiky, ..).
Výsledky
CORINE databáze pokryvnosti zemì (CORINE Land Cover database)
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Koordinace: EEA  operaèní jednotka CEC (EEA-Task Force CEC), Brusel, spolu se správními orgány èlenských zemí.
Realizace: pracovní týmy projektu v èlenských státech a jednotlivých regionech, práce koordinoval a pøi
technických problémech pomáhal vedoucí projektu (technický tým projektu CORINE Pokryvnost zemì).
Reference
Heymann Y., CORINE Land Cover Technical guide, European Commission, Luxembourg, 1994, ISBN 92-8262578-8.
Perdigao, V. and A. Annoni, 1997. Technical and Methodological Guide for Updating CORINE Land Cover
Database, Brussels-Luxembourg, EUR 17288 EN.
Web URL
http://www.mdc.kiruna.se/etc/ a http://www.eea.eu.int/frdocu.htm
Kontakt
C. Steenmans, European Environmental Agency - E-mail: chris.steenmans@eea.eu.int
Problémy
Obtíe pøi zavedení jednotné nomenklatury,
Harmonizace dat pùvodnì vytvoøených v rùzných národních zemìpisných projekcích,
Rozdíly mezi datem poøízení druicových snímkù a aktuálním datem, ke kterému se vztahovala podpùrná
data.
Doporuèení
Dobrá pøípravná fáze sníí poèet problémù, se kterými se lze setkat, jestlie:
Pouívána vektorová data (a snímky) jsou dodávány v národních zemìpisných projekcích.
Jsou shromádìny informace o vech podpùrných datech
Jsou urèena spoleèná pravidla pro udrování srovnatelné kvality dat (tj. pracovní mìøítko).
Doporuèená literatura
European Environment Agency (http://www.eea.dk)
De Cort M., Dubois G., Fridman S.D., Germenchuk M.G., Izrael Y.A., Janssens A., Jones A.R., Kelly G.N., Kvasnikova E.V.,
Matveenko I.I., Nazarov I.M., Pokumeiko Y.M., Sitak V.A., StukinE.D., Tabachnyi L.Y., Tsaturov Y.S., Avdyushin S.Y.: Atlas of
Caesium Deposition on Europe after the Chernobyl Accident, EUR report 16733, EC, Office for Official Publications of the
European Communities, Luxembourg, 1998.
On surface water pollution monitoring, viz Buttner G., Maucha G., Purging the past, GIS Europe, 7/issue 6, June 1998.
Claudin J., Mouton C., Lignon G., The Geographical Dash-Board: A tool devoted to territorial planning and management in French
National Parks, Atelier Technique des Espaces Naturels, Montpellier (http://www.reseau-sig.espaces-naturels.fr)
Environmental Information Systems in Sub-Saharan Africa: from innovation to management, EIS News October 1997, Program on
Environmental Information Systems, CSIR-Environmentek, Pretoria
Loudjani Ph., Meyer-Roux J., Schmuck G., Annoni A., Perdigao V., The LACOAST Project: Land cover changes survey of European
coastal zones, Proceedings of the 18th EARSeL Symposium on Operational Remote Sensing for Sustainable Development, Enschede,
Netherlands, 1998.
De Wit M.: Nutrient fluxes in the Rhine and Elbe Basins, ISBN 90-6809-282-0, Netherlands Geographical Studies, Utrecht, 1999.
National Geographical Society MapMachine, http://www.nationalgeographical.com/mapmachine
GIS solutions in Natural Resource Management (Editor Morain S.), Adams Business Media, Cambridge.
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Raimondi L., Secondini P., Tondelli S., Urban mobility, air quality and GIS: Integration experiences in the Bologna Province,
AGILE Conference on Geographical Information Science, Rome, 1999.
Painho M., Cabral P., Environmental Information System for the Environmental Regional Directorate of Alentejo-Evora (Portugal),
AGILE Conference on Geographical Information Science, Rome, 1999.

7.4 Lesnictví
GIS jsou v lesnictví vyuívány pro monitorování na úrovni státù nebo kontinentù. Pøíkladem je TFIS (Informaèní
systém tropického lesnictví - Tropical Forestry Information System) v rámci projektu TREES (Druicové
sledování tropických ekosystémù - Tropical Ecosystem Environment Observation by Satellite) øeeného pøi
Joint Research Centre. Systém poskytuje informace o rychlostech odlesòování v tropických ekosystémech. V
lokálním mìøítku jsou GIS v
lesnictví dále vyuívány také pro hodnocení lesních zdrojù, plánování tìby, plánování a modelování íøení
ohnì v lesních oblastech. GIS jsou také pouívány pro tvorbu interaktivních digitálních atlasù zobrazujících
historii lesních poárù ve vybraných oblastech.
Doporuèená literatura
Ireland P.: Sorting the wood from the trees, GIS Europe Vol. 5 N.B, August 1996.
Hocevar M., Kovac M., Kobler A.: Taming the wilderness, 7/issue 4, GIS Europe April 1998.
On the Tropical Forest Information System (TFIS), Tropical Ecosystem Environment Observation by Satellite (TREES) Project of the
JRC, (http://www.trees.gvm.sai.jrc.it/)

7.5 Pùdy
GIS technologie jsou uívány pro správu digitálních databází pùd na regionální, národní a kontinentální úrovni
(jako napø. v pøípadì aktivit European Soil Bureau of the JRC). Napøíklad v pøípadì mapování a monitorování
rizik pùdní eroze jsou GIS vyuívány ke spojování nepostradatelných informací, které se obvykle vztahují k typu
pùdy a náchylnosti k erozi, k vyuití pùdy a kvalitì její ochrany, k topografii nebo k agresivitì klimatu. Tato data
jsou obvykle propojována, výsledkem kvalitativního a kvantitativního modelování je vymezení oblastí náchylných
k erozi a je-li to moné, pak jsou uvedeny ztráty pùdy v tunách na hektar. Výhodou vyuití GIS je v tomto pøípadì
monost periodické aktualizace dat a monost nových simulací za zmìnìných podmínek a parametrù. GIS mùe
být posléze vyuit pøi obnovì a revitalizaci krajiny. V roce 1990 provedla FAO OSN studii o monosti vyuívání
druicových snímkù s vysokým rozliením a GIS pøi mapování pùdní eroze. Studie byla realizována ve státì
Parana (jiní Brazílie), který je èásteènì ovlivnìn silnou pùdní erozí (plonou, strukovou, strovou) díky vysoké
rychlosti odlesòování a následnému intenzivnímu ovlivòování zemìdìlskou mechanizací. V prvním pøiblíení byla
cena jedné tuny pùdy stanovena na 2 USD. Bylo pøedpokládáno, e prùmìrné ztráty jsou zhruba 20 t/ha/rok, co
pøedstavuje náklady 40 USD/ha/ rok. Stát Parana (rozloha 199,06 km2) stojí povrchová eroze roènì pøiblinì 40
USD x 6 miliónù obdìlávaných hektarù, tj. 240 mil. USD (reference 1984). Tato analýza by byla efektivní pro
úèely mapování a monitorování. Je evidentní, e i kdyby musely být zvlá provedeny analýzy sníení nákladù
pro kadou oblast nebo stát, náklady spojené s monitorování eroze pomocí GIS budou nií ne kody zpùsobené
pùdní erozí a rozpoètové poloky nezbytné pro programy zachování pùdy.
Evropský informaèní systém o pùdách - European Soil Information System (EURSIS)
Zdùvodnìní
Aby bylo moné vyøeit problémy a otázky spojené s péèí o ivotní prostøedí, je nyní v Evropì velká poptávka
po informacích o pùdì. Mezi øeené problémy patøí napø. prùsaky agrochemikálií, ukládání tìkých kovù,
skládky odpadù (zemìdìlských, komunálních a prùmyslových), degradace pùdní struktury (kvùli ztrátì
organické hmoty, zasolování a zhutòování pùd), rizika eroze (vodní a vìtrné), imobilizace radionuklidù,
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dodávka vody na úrovni povodí, posuzování vhodnosti (a trvalé udritelnosti tradièních a alternativních
plodin) a odhad pùdní stability. Vzhledem k výe uvedeným potøebám zaèala Evropská pùdní kanceláø - (ESB
 European Soil Bureau) vyvíjet Evropskou pùdní databázi, která se skládá z geografických dat, sémantických
dat, analytických dat pùdních profilù, dat o pravidlech pùdních transferù a hydraulických parametrù.
Databáze pøedstavuje první krok k vytvoøení plnì integrovaného Evropského informaèního systému o pùdách
- European Soil Information System (EURSIS), který bude v závìru nezávislý na mìøítku.
Cíle
Hlavním cílem je vytvoøit plnì sladìnou pùdní databázi v kontinentálním mìøítku, aby bylo moné plánovat
trvale udritelné vyuití pùdních zdrojù v Evropì.
Zákazníci
Zákazníky jsou jednotlivé odbory EU, napø.: European Commission Directorate General Agriculture, Directorate General Environment, Directorate General Regional Policy ve vztahu k European Spatial Planning
Perspective (ESDP) a Directorate General External Relations a Directorate General Development ve vztahu k
informacím o pùdách v neèlenských zemích EU. European Environment Agency (Evropská agentura pro
ivotní prostøedí - EEA).
Uivatelé
Evropská komise, vlády èlenských státù, regionální správní orgány, agentury zabývající se ivotním
prostøedím, prostoroví plánovaèi, výzkumné organizace (EU a èlenské státy).
Popis
Pøístup a metody
EURSIS se skládá ze dvou hlavních pracovních èástí:
geografická databáze pùd v mìøítku 1:1 000 000 a s ní spojená data: (a) geografické
rozíøení do TACIS a MEDA zemí; kontrola existující pokryvnosti, obzvlátì sladìní hranic
(b) tematické rozíøení vèetnì aplikací
georeferencovaná databáze Evropy v mìøítku 1:250 000: vytvoøení návodu k procedurám
pøi vyuití na evropské úrovni: (a) testování procedur v Støedomoøí (Itálie), Alpách, západní
Evropì (Francie); (b) revize manuálu vzhledem k získaným zkuenostem.
Pouitá data
Data o pùdách z èlenských státù Evropské unie, vstupujících státù, EFTA zemí, PHARE státù (celkem 28).
Výsledky
Distribuce Evropské databáze pùd, verze 1.0, byla pøedpokládána v roce 1999. Bude poskytována na CDROM a bude zahrnovat následující data:
Geografická databáze pùd Evropy (Soil Geographical Database of Europe) v mìøítku
1:1.000.000  geometrická a atributová data.
Analytická databáze pùdních profilù Evropy (Soil Profile Analytical Database of Europe
- SPADE).
Databáze hydraulických vlastností evropských pùd (Hydraulic Properties of European
Soils database - HYPRES).
Databáze pravidel pùdních transferù (Pedotransfer Rules database - PTR) pro interpretace
týkajícíse ivotního prostøedí.
Dalí verze budou následovat v pùlroèních nebo roèních intervalech.
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Members of the ESB Scientific Committee, - skládající se z technických expertù z Evropské unie a sousedních
zemí, kteøí by mìli uskuteènit urèité nezbytné aktivity.
Poradní výbor ESB (Advisory Committee of the ESB) s pøedstaviteli èlenských státù Evropské unie a
koordinaèní skupina Evropské komise pro informace o pùdách (the European Commission Inter-Directorate General Co-ordination Group on Soil Information).
Reference
European Soil Bureau (1998). Georeferenced Soil Database for Europe, Manual of Procedures Version 1. ESB,
Scientific Committee. EUR 18092 EN, Luxembourg.
Web URL
http://gi-gis.aris.sai.jrc.it/soils/esb.html
Kontakt:
L. Montanarella, Joint Research Centre, SAI - E-mail: luca.montanarella@jrc.it
Problémy
Vzniklé problémy se vztahují k rozsahu projektu, který pokrývá 28 evropských zemí.
Rùznorodost zdrojù dat, komplexnost procesu sbìru dat, vlastnictví dat.
Doporuèení
Budoucí úspìch procesu závisí na údrbì a podpoøe ESB sítì. Sí je z velké èásti tvoøena European Soil
Bureau Scientific Committee (Vìdeckým výborem ESB) a dále byla rozíøena o experty, kteøí pøispìli
prostøednictvím pracovních skupin ESB. Také tyto skupiny potøebují podporu a pomoc. Tvorba databáze
pùd, která by byla vhodná pro geografické znázornìní v mìøítku 1:250 000, bude vyadovat výrazné zvýení
podpory, která je nyní poskytovaná Evropskou unií.
Doporuèená literatura
European Soil Bureau, (http://esb.aris.sai.jrc.it/)
European Soil Bureau, Georeferenced Soil Database for Europe, Manual of Procedures, Version 1, ESB Scientific Committee, EUR
18092 EN, Luxembourg.
Kozak J., Nimecek J., Vacek O., Development of the Soil Information System for the Czech Republic, International Workshop on
Land Information Systems, Developments for planning the sustainable use of land resources, Office for Official Publications of the
European Communities, Luxembourg, EUR 17729, 1998.
Munteanu I., Grigoras C., Sorina Dumitru, Simota C., Dobrin E., Mocanu V., Iordachescu C., ROMSOTER- 200: a Digital Soils and
Terrain Database for Romania, International Workshop on Land Information Systems, Developments for planning the sustainable
use of land resources, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, EUR 17729,1998.
Duhour M.J.D., Hallett S.H., Jones R.J.A., Gibbons J.W., Spatial Information Systems for Environmental Impact Assessment in the
UK, International Workshop on Land Information Systems, Developments for planning the sustainable use of land resources, Office
for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, EUR 17729, 1998.
Magagna B., Folly A., Honninger K., Muhar A., Quinton J., Sancho F., Strauss P., The SPIES Model: Data flow and GIS linkage
between a soil erosion and a soil productivity model, Proceedings of the Fifth EC-GIS Workshop, Stresa, EUR 19018 EN, 2000.
Lantieri D., Dallemand J.F., Biscaia R., Sohn S., Potter R.O., Use of high resolution satellite data and Geographical Information
System for soil erosion mapping, Pilot study in Brazil, Food and Agriculture Organization of the United Nations, RSC Series No
56, Rome, 1990.
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Na lokální a regionální úrovni jsou GIS èasto uívány pro hodnocení pøírodních rizik. Mezi základní poadavky,
které staví GIS do pozice prostøedku pro provádìní analýz, patøí potøeba integrovat data pocházející z rùzných
zdrojù a potøeba uplatnit v hodnocení rizik prostorové hledisko. Typickými aktivitami vztahujícími se k
pøírodním katastrofám jsou hodnocení rizik, jejich simulace, hodnocení kod, podpora monitorování a øízení
bìhem krizových období.
GIS, které jsou øazeny do této kategorie, obvykle øeí problematiku lesních poárù, povodní, sesuvù pùd,
lavin, hurikánù a sucha. Uivateli jsou nejèastìji orgány civilní ochrany a záchranné sluby a tyto systémy èasto
s úspìchem vyuívají informace získané leteckým nebo druicovým snímkováním. Zatímco v pøípadì povodní
je metodami dálkového prùzkumu Zemì (napø. leteckého radarového) hodnocen zejména rozsah povodní, GIS
otevírají monosti analýz, modelování a simulací pøed a po povodni, a tak poskytují nezbytné informace pro
správu území.
Co se týká lesních poáru, odhaduje se, e roènì se lesní poáry v jiní Evropì (od Portugalska po Øecko)
vyskytují pøiblinì na 0,5 miliónech hektarù. Ekonomické kody jsou zhruba 3 000 E na hektar, tj. pøiblinì
1 500 ME v uvaované oblasti, pøièem v úvahu nejsou brány environmentální a sociální kody.
Doporuèená literatura
Oder LISFLOOD Project, European Commission contribution to the International Commission on the Protection of the Oder River
(IKSO) (http://natural-hazards.aris.sai.jrc.it/floods/)
Kallidromitou D., Papachristou P., Bonazountas M., Caballero D., Forest Fire Management & Fire Prevention System, Proceedings
of the Fifth EC-GIS Workshop, Stresa, EUR 19018 EN, 2000
Barredo J.L, Hervas J., Lomoschitz A., Benavides A., van Westen C., Landslide hazard assessment using GIS and multicriteria
evaluation techniques in the Tirajana Basin, Gran Canaria Island, Proceedings of the Fifth EC-GIS Workshop, Stresa, EUR 19018
EN, 2000.
Final Report of the SERGISAI Project (Seismic Risk Evaluation through integrated use of Geographical Information Systems and
Artificial Intelligence techniques) (http://ade.irrs.mi.cr.it/SERGISAI/).
Pratt T., Dealing with disasters, Geoworld Vol.13 No7, July 2000.
Scholten H.J., Bonn B., Fighting the deluge with data, GIS Europe 6/issue 10, October 1997.
Forest Fire Risk Mapping activities of the Joint Research Centre, (http://naturalhazards.aris.sai.jrc.it/fires).

7.7 Geologické, geofyzikální a geotechnické vyuití
Jednou z prvních oblastí vyuití GIS je prùzkum nerostù. GIS jsou vyuívány pro analýzy geologických dat a
pomáhají tak identifikovat nové oblasti pro prùzkum minerálù. Kromì toho jsou GIS vyuívány pro simulace
následkù zemìtøesení, aby bylo mono analyzovat, jak ovlivní zpodìní poárních a záchranných týmù. V
zemích s vysokou seismickou aktivitou pracuje nìkolik skupin na vyuití GIS pøi rizikové analýze sopeèné
èinnosti vyuitelné pro pøedcházení krizových situací.
Doporuèená literatura
On the selection of radioactive waste disposal facilities in Hungary, viz Turczi G., Szeiler R., Tullner T., Between a rock and a hard
place, GIS Europe Volume 6, issue 5, May 1997.
Schofield A., A seismic shift for soil mechanics, GIS Europe, 7/issue 2, February 1998.
Delgado Martinez L., Perez Cerdan F., Jackson I., GEIX, A harmonised Geological Information System for Europe, Proceedings of
the Fourth EC-GIS Workshop, Budapest, Joint Research Centre, European Commission, EUR 18667 EN, 1999.

7.8 Prostorové plánování
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Prostorové plánování je tradièní oblast vyuití GIS pro podporu rozhodování na vech úrovních. Prostorové
plánování je stále více pøímo spojeno s politikou Evropské unie. Na úrovni EU proto vzniká nová iniciativa, tzv.
European Spatial Development Perspective (Perspektiva evropského prostorového rozvoje - ESDP). Iniciativa
má tøi základní cíle: ekonomickou a sociální soudrnost, trvale udritelný rozvoj a vyrovnanou
konkurenceschopnost území Evropy. Mìla by zároveò napomoci integrovat environmentální politiku EU do
ostatních regionù. V rámci EU existuje celá øada nástrojù, které mohou ovlivòovat zpùsob vyuití pùdy nebo
poadovat, aby byl urèitý typ pùdy v rámci územního rozvoje respektován a zachován.
Mezi tyto nástroje patøí smìrnice a naøízení EU (napø. the Nitrates and Urban Water Directives, the agrienvironmental Regulation, the Birds and Habitats directives and the Environmental Impact Assessment Directive) a navrhovaný pøedpis pro integrovanou správu pobøeních oblastí (Integrated Costal Zone Management 
ICZM). V èistì finanèních pojmech mají na vyuití pùdy hlavní vliv dvì politiky EU: Spoleèná zemìdìlská
politika (CAP) a Strukturální fondy.
Na regionální úrovni bylo realizováno nebo je ve stadiu dokonèení mnoho iniciativ v oblasti územního rozvoje
(Trvale udritelná mìsta - Sustainable Cities, Mìstská iniciativa - (Urban Initiative), správy mokøin (1995
Commission Communication) a integrované správy pobøeních oblastí. Vechny iniciativy zvyují dùleitost
prostorového plánování pro trvale udritelný rozvoj citlivých oblastí. GIS je tedy uiteèný nástroj pro tvorbu
prostorových informací, které jsou nutné pro realizaci zámìrù Evropské unie na regionální a celoevropské
úrovni. K prostorovému plánování na evropské úrovni pøispívají projekty jako LACOAST (monitorování
pobøeních oblastí - coastal zones monitoring) a MURBANDY (monitorování mìstských oblastí - urban areas
monitoring).
GIS jsou také vyuívány pro rozvoj zemìdìlství, napø. vyhledávání vhodných míst pro budování rybníkù,
pøièem se zvauje vhodnost pùdy a teplotní reim.
Projekt digitální mapy Magistrátu mìsta Janov (Digital Map Project of the Genoa Municipality)
Zdùvodnìní
Mìsto Janov se rozkládá na více ne 24 000 hektarech (zhruba jedna tøetina je hustì osídlena). Po morfologické
stránce se jedná, pøedevím díky souèasnì horskému a pøímoøskému rázu, o velmi komplexní území, pro
které jsou charakteristická hluboká údolí; na jedné stranì je území hustì osídleno, na stranì druhé jsou
nìkteré oblasti neobydlené. V prùbìhu nìkolika minulých let magistrát mìsta Janov zavedl GIS v oblasti
tvorby aplikací pro tvorbu ivotního prostøedí a plánování; byla vak potøebná detailnìjí prostorová
databáze, aby bylo moné integrovat tato data s rozsáhlými administrativními databázemi.
Cíle
Magistrát mìsta Janov øeí problémy typu revitalizace prùmyslovì vyuívaných míst s negativnì ovlivnìným
ivotním prostøedím, rizika povodní a stárnutí dopravní infrastruktury (jak silnièní, tak eleznièní).
Magistrát se rozhodl vytvoøit novou digitální mapu velkého mìøítka (plnì strukturovanou a topologicky
uspoøádanou), v mìøítku 1:1000 (sídelní oblasti) a 1:2000 (neosídlené oblasti), aby bylo moné vytvoøit
správný nástroj pro podporu provádìní analýz a hledání øeení uvedených problémù.
Zákazníci a uivatelé
Magistrát mìsta Janov potøebuje vytvoøit infrastrukturu mìstských prostorových dat pro svou potøebu a
pro potøebu výmìny dat na spoleèném základì s dalími správními a výkonnými orgány, agenturami a
spoleènostmi, které pouívají geodata vztahující se k území mìsta.
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Popis
Postup a metody

Zavedení kartografické databáze je uskuteèòováno externím poskytovatelem dat a magistrátem. Kadá fáze
práce poskytovatele dat je pøekontrolována: èistì kartografická èást je kontrolována vzorkováním; digitální
data jsou numericky kontrolována jako celek. Pøi pozemní kontrolní fázi (provádìné mìøením polohy GPS)
jsou souøadnice lomových bodù zjiovány relativnì vzhledem ke katastrální síti.
Pouitá data
Oblast byla ji pokryta digitální mapou regionu Liguria v mìøítku 1:5000 (grafické datové soubory bez
atributových dat). Nová mapa je vak vytvoøena výhradnì na podkladì leteckých snímkù.
Výsledky
Hlavní znaky mìstské digitální mapy v mìøítku 1:1000 jsou:
1. Je zaloena na digitálním zpracování leteckých mìøièských snímkù;
2. Kadý mapový bod je definován jako tøírozmìrný (3D  zemìpisné souøadnice x,y, nadmoøská výka);
3. Planimetrické souøadnice jsou v národním souøadném systému (Gauss-Boaga);
4. Stejný referenèní rámec jako má digitální mapa oblasti Liguria v mìøítku 1: 5000;
5. Pouívá jak Gauss-Boaga, tak UTM souøadný systém;
6. Atributové klíèe geoprvkù jsou zároveò databázovými klíèi v dalích databázích magistrátu;
7. Neutrální ASCII formát pro pøenos souborù.
Partneøi
Magistrát mìsta Janov, AMGA, DeFerrari-Galliera and Nicolay Acqueducts, ENEL, Správa pøístavu Janov
(Genova Port Authority), AMT, AMIU, IACP, Societa Autostrade a TELECOM-Italia.
Reference
S. Farruggia e R.E. Russo, A Geographical Information System for the Renewal of Genoas City Centre, 21st
Urban Data Management Symposium, Benátky 21.  23. 4. 1999.
Web URL
Sit@mail.comune.genova.it
Kontakt:
Sergio Farruggia, Municipality of Genova, Sistemi Informativi Territoriali Department
Email: sfarruggia@comune.genova.it
Souèasné a budoucí varianty
Nejdùleitìjím úkolem je provést porovnání a sjednocení adres negeografických databází rùzných oddìlení.
Pøíleitostné aktualizace (jak ze strany magistrátu, tak jiných zdrojù) budou provìøovány. Prostorová
databáze umoní detailní plánování (a plánování v meních mìøítcích) veøejné vybavenosti a inenýrských
sítí, plánování a obnovu silnic èi rychlé øízení a vysílání záchranných sloek. Digitální mapa mìsta umoní
dalí sluby (nìkteré urèené veøejnosti):
Tematické zpracování dat, aby byl usnadnìno plánování na jednotlivých oddìleních magistrátu.
Zpracování GIS dat podle daných poadavkù.
Poskytování dat v jednoduché grafické digitální formì.
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Monitorování vývoje sídel - Monitoring Urban Dynamics (MURBANDY)
Zdùvodnìní
Kvality ivota v osídlených oblastech je velkou prioritou nejen projektantù a urbanistù, ale i pracovníkù
Evropské agentury ivotního prostøedí (EEA - European Environment Agency) a Evropské komise. Souèasné
studie vyuívají pøi plánování socioekonomická i fyzickogeografická data. Zatím jsou jen zøídka provádìny
studie v kontinentálním mìøítku, které by poskytly pøehled situace v osídlených oblastech Evropy.
Institut prostorových aplikací pøi Spojeném výzkumném centru Evropské komise (the Space Applications
Institute of Joint Research Centre, European Commission) zahájila nìkolik projektù, které vyuívají dálkový
prùzkum Zemì k podpoøe trvale udritelného rozvoje evropské krajiny, co je úkol vytèený Evropskou komisí
v mnoha dokumentech vèetnì Programu rozvoje evropského prostoru (European Spatial Development Program - ESDP). Jednou z iniciativ SSSA v této oblasti je projekt Monitorování dynamického rozvoje sídel Monitoring Urban Dynamics (MURBANDY).
Cíle
Poskytnout pøehledný pohled na prostorový rozsah evropských mìst, dokumentovat a monitorovat jejich
rùst v prùbìhu posledních 50 let a vypracovat rozvojové scénáøe vývoje osídlení. Vytèené cíle jsou rozdìleny
do tøí èástí. První je zavedení metod dálkového prùzkumu Zemì (DPZ) pro monitorování zmìn sídelních celkù
a jejich èástí s vyuitím snímkù o vysokém rozliení. Druhou èástí je výpoèet ukazatelù osídlení zaloených
na statickém a dynamickém DPZ a ukazatelù ivotního prostøedí získaných DPZ nebo majících neprostorový
charakter, aby bylo snazí porozumìt urbánní a suburbánní krajinì. Tøetí èástí je tvorba scénáøù trvale
udritelného rozvoje sídel s vyuitím jak DPZ, tak neprostorových dat. Integrace prostorových a
neprostorových dat se nejlépe provádí prostøednictvím technologie geografických informaèních systémù,
která je vyuita i v tomto projektu.
Zákazníci
Zákazníky jsou jednotlivé komise EU zapojené v ESDP (the European Spatial Development Perspective) a
Evropská agentura pro ivotní prostøedí (European Environment Agency)
Uivatelé
Regionální správní orgány, Agentury zabývající s ivotním prostøedím, Projektanti územních plánù, atd.
Popis
Pøístup a metody
Projekt pøedpokládá tøi navzájem související úkoly:
Detekce zmìny. Mìøení zmìn v prostorovém rozsahu osídlených oblastí a ve struktuøe
osídlení ve 25 osídlených oblastech v Evropì. V úvahu je bráno období zhruba 40-ti let.
Porozumìní. Identifikace ukazatelù ivotního prostøedí, které budou vyuity pøi mìøení
trvalé udritelnosti osídlených oblastí a jejich okolí. Tyto ukazatele mohou zahrnovat
teoretické ekologické otisky (ecological footprint) mìst a potenciální únosnost mìsta
a venkovských oblastí, které jej podporují. Dva výe uvedené indikátory umoní pro
danou oblast (tj. mìsto s okolními zemìdìlskými a lesními oblastmi) odvodit potenciál
pro trvale udritelný rozvoj
Tvorba scénáøù (pøedpovìï). Tvorba scénáøù rùstu osídlených oblastí pro 5 zvolených
mìst (v první etapì) s vyuitím technologie celulárních automatù
Pouitá data
IRS-C panchromatické druicové snímky, podpùrná data ve formì map a leteckých snímkù.
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Ètyøi databáze vyuití zemì. (1) pro období 1997-98, (2) pro zaèátek 80. let, (3) pro 70. léta, (4) pro støed 50.
let. Indikátory pro trvale udritelný rozvoj sídel. Výstupy modelu (scénáøe).
Partneøi
Národní mapové sluby (National Mapping Agencies), EEA, EUROSTAT, národní garanti.
Reference
Ehrlich, D., Lavalle, C., Schillinger S. 1999. Monitoring the evolution of Europes urban landscapes. IGARSS99,
Hamburg.
Web URL
http://murbandy.sai.jrc.it
Kontakt:
C. Lavalle, Joint Research Centre, SAI - Email: carlo.lavalle@jrc.it
Problémy
Definice a pouití shodné legendy pro vech 25 oblastí, která by zohledòovala specifika kadé oblasti.
Propojování statistických dat a georeferencovaných dat.
Doporuèení
Dobrá pøípravná fáze sníí poèet problémù, se kterými se lze setkat, jestlie:
Jsou uloeny a pouívány pozemní kontrolní body (Ground Control Points) pro vekeré
georeferencování dat
Databáze vyuití pùdy jsou zkontrolovány specialisty, kteøí znají dané mìsto
Je pøesnì provedena kalibrace a ladìní modelu
Doporuèená literatura
Rachev B., Todorov V., Sirekov A., Racheva E., Nikolov N., Velkova D., ECOURBAN, An Ecological GIS for the City of Bourgas,
Bulgaria, Proceedings of the Fifth EC-GIS Workshop, Stresa, EUR 19018 EN, 2000.
Von Rimscha S., Building the new Berlin, GIS Europe 6/issue 9, September 1997.
Ehrlich D., Lavalle C., Schillinger S., Monitoring the evolution of Europes urban landscapes, Proceedings of the IEEE 1999
International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Hamburg, 1999.
MURBANDY (Monitoring Urban Dynamics) Project (http://murbandy.sai.jrc.it)
Boehner C., Haastrup P., Esposito M.A., A case study of Florence on the use of Geographical Information Systems and Remote
Sensing for Urban Environmental Management, 1996, Report EUR 16386 EN, Office of Official Publications of the European
Communities, Luxembourg, CL-NA-16386-EN-C, 1996.
National Wetlands Inventory Center, U.S. Fish & Wildlife Service (http://www.nwi.fws.gov/).

7.9 Doprava
Roste vyuití GIS pro správu dopravních sítí. Na národní a mezinárodní úrovni jsou GIS vyuívány pro
plánování infrastruktury, hodnocení bezpeènosti, hodnocení vlivù na ivotní prostøedí, pøípravu staveb, plánování
vyuití pùdy a øízení záchranného systému. Díky propojování geologických dat, dat o pùdách, infiltraci vod,
topografie a vyuití území se GIS stávají úèinným nástrojem pøi plánování silnic.
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S postupným nástupem digitální kartografie a díky rostoucímu vyuití GPS se na lokální úrovni objevují nové
aplikace, které umoòují zlepit nebo optimalizovat vyuití vozového parku pro hromadnou veøejnou dopravu
nebo i vylepit distribuèní sítì soukromé spoleènosti. Pøíkladem mohou být navigaèní systémy v autech.
Monost sledovat rozmístìní skupin vozidel v reálném èase umoòuje lepí rozhodování, a tak úsporu logistických
nákladù. Na vyuití GIS a GPS jsou zaloeny systémy pro øeení dopravních nehod a jiných dálnièních událostí.
Doporuèená literatura
On public transport buses management, viz Horbury A., Therell be one along in a minute, GIS Europe 7/issue 6, June 1998.
On planning of rapid train line, viz Von Rimscha S., Towards a frictionless future, GIS Europe, 7/issue 9, September 1998.
Kux H.J., Penido L.R., de Mattos J.T., GIS techniques applied to highway planning: the Sao Paulo Metropolitan Ring Road
(RODOANEL), Brazil, Proceedings of the IEEE 1999 International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), Volume V,
Hamburg, 1999.
Wagner M.J., Geofocus: Emergency services, GEOEurope, 8/issue 6, June 1999  On car navigation, viz http://www.teleatlas.com

7.10 Turistika
Geografické informace v elektronické podobì jsou stále více vyuívány turisty, zvlátì pøi plánování tras
s vyuitím vyhledávání na WWW (World Wide Web). Mnoho regionù a mìst má ji dnes vytvoøenu databázi,
která spojuje základní kartografické údaje s turistickými informacemi (hotely, zajímavá místa, atd.). Tyto
informace lze snadno získat na webu prostøednictvím speciálních vyhledávacích slueb a dotazù. GIS technologie
je stále více vyuívána i pøi obchodování s nemovitostmi.
Doporuèená literatura
Information Service of the City of Vienna: http://service.magwien.gv.at/wien-grafik/wo.html
Hernandez A., Larrayoz P., Clerigué R., Saving the Canary that laid the golden egg, GIS Europe, 6/issue 8, August 1997.
Example of a web based Tourist Information System, viz Kruger Park web site, http://www.ecoafrica.com/krugerpark/

7.11 Zdravotnictví, sociální politika
Význam GIS v této oblasti tkví pøedevím v monosti prostorového monitorování vybraných nemocí. Velmi
èasto jsou zdravotní ukazatele integrovány napø. s demografickými, sociologickými nebo ekologickými údaji.
Nezanedbatelná je monost simulace vývoje zdravotního stavu populace v pøípadì, e jsou nebo naopak nejsou
respektovány limity zneèitìní ovzduí. Pøíkladem mùe být Svìtová zdravotnická organizace (WHO), která
zkoumala monosti vyuití GIS ke kontrole íøení tropických nemocí. Na detailnìjí úrovni jsou GIS vyuívány
napø. pøi studiu koncentrací toxického olova ve mìstech. Rozvíjí se vyuívání GIS pro humanitární úèely, a to
jako nástroje pro plánování obnovy území po váleèných konfliktech.
Doporuèená literatura
Women and heart disease: An Atlas of racial and ethnic disparities in mortality, Center for Disease Control and Prevention (CDC),
West Virginia University (WVU), viz web sites: http://oseahr.hsc.wvu.edu a http://lwww.cdc.gov/nccdphp/cvd/womensatlas.
Gatrell A., Loytonen M. (Editors), GISDATA 6: GIS and Health, 200pp., Adams Business Media, Cambridge.
Forcen E., Salazar A., GIS: An effective tool for disease monitoring, 9/issue 2, GEOEurope February 2000.
Bajic M., Fiedler T., Gorseta D., GIS for Demining activities in Croatia, GIS for Mine Infected Areas, Proceedings of the International Workshop on Demining Technologies, 29 September1 October 1998, Joint Research Centre of Ispra, EUR 18682 EN, 1998.
Bouchardy J.Y., Winning the peace in Kosovo, GeoEurope 9/issue 7, July 2000.
D. Ehrlich, P. Reinartz, C. Hansen, C. Louvrier, N. Hubbard, H. Mehl, T. Richards, Satellite imagery and Geographical Information
Systems in support to the reconstruction of Kosovo, Geo-Information Systems, In Press, (viz web site http://gmes.sai.jrc.it).
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Souèasný obrovský rozmach vyuívání mobilních telefonù se stal podnìtem pro vznik nových aplikací, nebo
pøi plánování nových sítí musí být brána v úvahu topografická situace. Pro zájmové oblasti jsou novì tvoøeny
nebo aktualizovány digitální modely terénu, v nìkterých pøípadech za vyuití druicových snímkù. V rámci
Evropské unie by mìla politika trans-evropské telekomunikaèní sítì pøispìt prostøednictvím rozvoje informaèních
a komunikaèních technologií (ICT) ke vzniku Evropské informaèní spoleènosti. Moné prostorové dopady ICT
jsou významné, protoe zatím jsou velké rozdíly v úrovni zajitìní ICT a v nákladech a spolehlivosti slueb, a
to jak mezi rùznými zemìmi, tak i v rámci jednotlivých státù.
Doporuèená literatura
On the Applications of the Synergy of Satellite Telecommunications, Earth Observation and Navigation (ASTRON Project), http://
www.sai.jrc.it/astron.

7.13 Veøejný sektor - místní a regionální správa
Do této kategorie patøí GIS vytvoøené místními nebo regionálními správními orgány na celém svìtì za úèelem
správy integrovaných databází, které mají umonit lokalizaci poadovaného objektu (ulice, budovy, vodovodní
potrubí, kanalizaèní sít, rozvody elektrické energie, poární stanice, atd.), usnadnit a zlepit správu tìchto sítí
a zároveò umonit provádìní analýz nebo simulací. Tyto systémy jsou obecnì zaloeny na topografických
informacích,v nìkterých pøípadech mohou zahrnovat i katastrální mapy. V pøípadì mìst jsou informace
obvykle v mìøítku 1:500 nebo 1:1 000. Takové systémy jsou prospìné pøi správì území na úrovni mìst a
tvorbu a monitorování rozvojových plánù.
Problematický pøístup evropských firem k informacím pocházejícím z veøejného sektoru a obtíe pøi jejich
vyuívání jsou jednou z hlavních pøekáek jejich dalího rùstu. Rozíøené komerèní vyuívání tìchto informací
by mohlo zvìtit nabídku na trhu, který by poskytoval nadstandardní sluby zákazníkùm. Zároveò je mnoho
informací z veøejného sektoru komerènì atraktivních s velkým potenciálem pro vyuití na trhu. Nové GIS
technologie usnadòují sbìr, ukládání, zpracování a získávání informací. Nejenom, e dovolují vládám zlepit
jejich správu informací, ale také posilují vztah mezi obèany a podnikatelským sektorema v neposlední øadì
umoòují vyuít datové sady komerènì díky tomu, e data pøevádí na nadstandardní digitální produkty a
sluby.
Doporuèená literatura
Friedmannova L., Large scale urban plans digital processing for local authorities, Proceedings of the Third EC-GIS Workshop,
Leuven, Joint Research Centre, European Commission, EUR 17715 EN, 1997.
Kubicek P., GIS diffusion in district governments in the Czech Republic, Proceedings of the Third EC-GIS Workshop, Leuven, Joint
Research Centre, European Commission, EUR 17715 EN, 1997.
S.Farruggia, R.E.Russo, A Geographical Information System for the renewal of Genoas City Centre, 21 st Urban Data Management
Symposium, Venice, 21-23 April 1999.
Contini S., Bellezza F., The role of GIS in industrial risk studies, Proceedings of the Fifth ECGIS Workshop, Stresa, EUR 19018 EN,
2000.
On a district Urban Information System, viz Land and freedom, GIS Europe, 6/issue 3 March 1997.
Vernez Mouden A., Hubner M., Monitoring Land Supply with Geographical Information Systems, Theory, Practice and parcel-based
approaches, 416 pp., Adams Business Media, Cambridge.

7.14 Správa technické infrastruktury
GIS jsou v této sféøe uívány pøedevím pro správu vodovodních, elektrických a plynovodních sítí. Sítì jsou
prezentovány v GIS a k nim je pøipojena databáze uivatelù. GIS je vyuíván pøedevím v pøípadì pøipojení k
síti, pøi údrbì sítí, pøi plánování oprav a pøi analýze a simulaci. V pøípadì vodního hospodáøství není GIS
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vyuíván je pro úèely dodávky vody, ale také pøi optimalizaci nakládání s odpadními vodami a pøi èinnostech
týkajících se kanalizací.
Doporuèená literatura
On gas network management, viz Sdraflis M., Rogakos V., Mourtzinou N., A new flame, GIS Europe 6/issue 7, July 1997.

Vaynchtok A., Gitis V., Andrienko G., Ermakov B., Erkhov V., RESOURCE: knowledge based GIS for oil and gas resource monitoring,
Proceedings of the Fourth EC-GIS Workshop, Budapest, Joint Research Centre, European Commission, EUR 18667 EN, 1999.
On planning of the location of electricity pylons and high-voltage power lines, viz Hebert M.P., Argence J., Virtual pylons into
geographical reality, G1S Europe, Volume 5 Number 8, August 1996.
Bernhardt U., Von Rimscha S., The short-circuit route to systems analysis, GIS Europe 6/issue 7, July 1997.

7.15 Socio-ekonomické aplikace
Znaèná èást statistických dat získaných statistickými úøady v sobì zahrnuje prostorovou sloku. Statistická data
se vztahují napøíklad k populaci a lidským èinnostem (zemìdìlství, prùmysl, turistika), které se prostorovì a
èasovì rùzní. Tím se správa, zpracování a vyuití statistických dat stává do znaèné míry prostorovou operací.
Statistická data jsou sbírána pro územní jednotky rùzných velikostí a úrovní - NUTS (Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques) v rámci Evropské unie. I v pøípadì, kdy je územní systém pro sbìr dat obecnì
vhodný, zdaleka není pro mnoho aplikací ideální. Konkrétnì v pøípadì ivotního prostøedí je mnoho dat
získáno mìøením v urèitých bodech (meteorologicá data, kvalita ovzduí, atd.) nebo pøírodních celcích (habitatù
 lokalit, povodí, atd.). Je tak nezbytné vyuít nástrojù GIS pro prostorové transformace statistických dat 
pro zlepení jejich znázornìní, seskupení pøíp. rozloení dat, aby mohla být vyuita v rùzných mìøítcích,
propojení nebo srovnávání dat získaných v rámci rùzných prostorových jednotek, extrapolace v pøípadì
chybìjících mìøení.
Doporuèená literatura
Martin D., Towards an integrated national socio-economic GIS: the geography of the 2001 census in England and Wales, Proceedings of the Third AG1LE Conference on Geographical Information Science, Helsinki, 2000.
Benenson I., Omer I., Studies of the GIS of the lsraeli popufation census: high-resolution urban patterns and índividual residential
segregation, Proceedings of the Third AGILE Conference on Geographical Information Science, Helsinki, 2000.

7.16 Geomarketing
Elektronický obchod neustále roste, stejnì tak roste poèet jeho uivatelù, pøitom jsou nìkdy vyuívány GIS
aplikace a neustále se vyskytují nové problémy, napø. právní. Geo-marketing a jeho aplikace rostou díky
neustálému rozvoji georeferencovaných databází adres, který je podporován veøejnými potovními slubami
nebo soukromými firmami. Vyuití GIS v oblasti demografických analýz umoòuje ekonomickým subjektùm
lépe zamìøit jejich marketing na konkrétní cílové skupiny populace nebo skupiny zákazníkù. GIS jsou také
vyuívány v logistice pro plánování dodávek (dovolují minimalizovat náklady na distribuci výrobkù).
Doporuèená literatura
R. Waters (1999) GIS for the retail market: combining town plans and geodemographics, Proceedings of the Fourth EC-GIS Workshop, Budapest, Joint Research Center, European Commission, EUR 18667 EN.
P. Longley and G. Clarke (1995) GIS for business and service planning. Adams Business Media, Cambridge.
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Jako doplnìk kapitoly 7 jsou uvedeny obrázky, které se vztahují k diskutovaným oblastem vyuití GIS a
uvedeným pøíkladùm. Nìkteré obrázky jsou pøidány, aby zmiòované GIS aplikace ilustrovaly podrobnìji.
Dokumentovány jsou projekty na rùzných úrovních (od evropského po místní mìøítko), jsou zahrnuty také
pøíklady vyuití dálkového prùzkumu Zemì (DPZ), je demonstrováno iroké spektrum moností vyuití GIS pro
prostorové analýzy území a je také ukázán vztah GIS a dalích technologií jako je napø. DPZ.

ZEMÌDÌLSTVÍ

Pøíklad výstupu ze systému monitorování rùstu zemìdìlských plodin (Joint Research Centre Crop Growth
Monitoring Systém  CGMS)  viz popis projeku kap 7.1.
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Druicový snímek pro mapování vyuití pùdy/pokryvnosti zemì a zemìdìlské monitorování. Snímek druice
Landsat 7 zachycuje severovýchodní èást Francie (kompozice panchromatického (rozliení 15 m) a
multispektrálního (rozliení 30 m) snímku). Barevnì jsou rozlieny rùzné druhy plodin a zoraná pole. Viditelné
je té letitì, eleznièní a silnièní sí. (se svolením ESA, distribuováno a zpracováno Eurimage)
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Projekt CORINE Mapování pokryvnosti zemì, pøíklad z Provence (Francie).
Vlevo: snímek Landsat Thematic Mapper.
Vpravo: Výsledek interpretace s kódy tøíd dle klasifikace CORINE (viz kap 7.3).
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Dusík z pøírodních hnojiv, hovìzí dobytek, EU 1994
Zdroje dat: poèet kusù dobytka: databáze Eurostat Regio
Povodí: JRC-SAI, pøírodní rizika
N-ekvivalentní hnojivo: Directorate General Environment.D.1
Realizace: informaèní systém pro jednotky povodí
Projekce: GISCO (Lambertovo plochojevné azimutální zobrazení)
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PÙDY

Oblasti aplikace GIS

Obsah organického uhlíku v povrchové vrstvì pùdy v Evropì
Mapa vytvoøena na základì pùdních transferù podle Evropské databáze pùd v mìøítku 1:1.000.000 (se svolením
European Soil Bureau)

PROSTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ
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Digitální mapa mìsta Janov (viz kap. 7.8) Obrázek ukazuje jednotlivé oblasti územního plánu (Municipal Master
Plan) tak, jak bylo schváleno dne 10.3.2000.
Zejména je patrné:
oblast v historickém centru mìsta (AC)
oblast slueb (Ffa) ve starém pøístavu, která zahrnuje obvod Columbus EXPO ´92.
Základní mapa pouitá na pozadí je pøevzata z regionální technické mapy regionu Liguria v mìøítku 1:5000.
(se svolením mìsta Janov)
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Projekt MURBANDY: Mapy vyuití pùdy pro mìsto Vídeò a nárùst zastavìných ploch v letech 19581997.
Popis projektu viz kap. 7.8

DOPRAVA
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Mapa silnièní sítì a sídel Slovenské republiky

Mapa isochronických silnièních spojení sídel v oblasti Bratislavy (se svolením Dr. Dagmar Kusendové, Univezita
Komenského, Bratislava, SR)
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VEØEJNÝ SEKTOR - MÍSTNÍ A REGIONÁLNÍ SPRÁVA

Druicový snímek pro studie urbanistických oblastí
Snímek z Landsat 7 pro oblast Øíma (kompozice panchromatického (rozliení 15 m) a multispektrálního
(rozliení 30 m) snímku). Viditelné jsou také øeka Tevere, letitì Fiumicino a spálená oblast. (se svolením ESA,
distribuováno a zpracováno Eurimage)

SPRÁVA SÍTÍ
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Nìkteré z charakteristik prezentovaných v GIS, které se dotýkají správy technické infrastruktury, jsou:
databáze schopná poskytnout plné informace o prvcích sítì, jasné grafické zobrazení schematizující geometrické
a technické rysy, rychlá a snadná aktualizace lidmi bez zkueností s IT.
GIS pro správu kanalizací (se svolením AMGA, SpA, Itálie)
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Cíle:

Ukázat, kterým smìrem se vyvíjí technologie GIS a geoinformaèní aplikace.

Vzdìlávací výstupy:

Existuje trend od Velkých GIS k Malým GIS.
Doprava a mobilní technologie jsou stále dùleitìjí.
Obchod v oblasti GIS se stále více orientuje na uivatele a je øízen trhem
Vývoj bude smìøovat ke stále tìsnìjí integraci GIS do hlavního proudu
informaèních technologií.

Geodata lze povaovat z pohledu ekonomického rozvoje zemì za kritická. Jsou dùleitá pro ochranu pøírodního
prostøedí a pøispívají i k rozvoji demokracie. Vìtina geodat je získávána lidmi ijícími v urèitém prostøedí a
jsou dennì vyuívána, ani by o tom nìkdo pøemýlel. Technologie neustále mìní ná svìt a zpùsob naeho
nakládání s geodaty ovlivòují zvlátì dva typy zmìn:
Dopravní technika, pøedevím auta, ale také letecká doprava  zvyuje mobilitu lidí. Stále èastìji se
nacházíme v místech, která neznáme a jsme závislí na dostupnosti geoinformací, abychom byli schopni
najít cestu do hotelu, na nádraí apod. Pøizpùsobování mìst individuální dopravì auty redukuje
schopnosti nalézt cestu s pouitím jednoduchých konceptù a zvyuje nai závislost na dodavatelích
explicitních geoinformací.
Informaèní technologie umoòují sbírat, zpracovávat a dodávat informace zpùsoby, které nebyly
døíve moné. Informace mají svoji hodnotu z pohledu zlepování rozhodování a rozhodující èinitele
ve veøejném i soukromém sektoru vyadují stále více informací. Jakmile se jakákoliv rozhodnutí
vztahují k prostoru, jsou pro nì potøebné geoinformace.

8.1 Od dávkového k interakènímu a síovému zpracování
Do souèasného stavu se geoinformace vyvinuly ve dvou fázích. Je velice uiteèné tomuto vývoji porozumìt,
aby bylo moné plánovat dalí postup.
8.1.1 Izolované systémy
Vìtina zemí má národní mapovací sluby a jiné obdobné organizace, které systematicky sbírají geodata a
zpøístupòují je ve formì map. Pùvodnì byly mapy vytváøeny ruènì a titìny v papírové podobì, která slouila
k distribuci geodat uivatelùm. Od poèátku 70. let byly pouívány pro podporu tvorby map velké sálové
poèítaèe. Toto období mùeme vnímat jako první fázi vývoje GIS coby nástroje pro produkci map, které jsou
následnì distribuovány v papírové formì. To se týká stejnì národních mapovacích slueb vytváøejících
topografické mapy jako katastrálních úøadù vytváøejících katastrální mapy i správcù inenýrských sítí udrujících
si své mapy potrubí a kabelù. Prakticky ve stejné dobì uívaly úøady veøejné správy poèítaèe pro mapování
spravovaných území, ale objevovaly také monosti jejich vyuití pro potøeby prostorového modelování a
analýz. Vechny jejich dotazy byly pøipravovány neviditelnými poèítaèi a pouze výsledné produkty (vìtinou
papírové mapy) byly pøedávány uivatelùm.
8.1.2 Interaktivita
Interaktivní, víceuivatelské poèítaèe s malými sítìmi pøímo napojených terminálù poskytovaly technologii
pro produkci geoinformací na poádání: místo produkce geoinformací v podobì map distribuovaných v
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papírové podobì vem potenciálním uivatelùm, kteøí s nimi pracovali, kdykoliv potøebovali geoinformace,
byli uivatelé pøímo napojeni na databáze a mohli kdykoliv klást své dotazy a dostat okamitou odpovìï ve
formì kartografického výstupu.
8.1.3 Integrace

Nástup Internetu a mobilních komunikaèních technologií, kdy je prakticky kadý uivatel pøipojen ke kterémukoliv
poèítaèi na svìtì, otevírá cestu k dodávání geoinformací komukoliv, kdo je potøebuje, pøesnì tehdy, kdy je
potøebuje, a v té nejúèinnìjí formì z pohledu rozhodnutí, které má dotyèný uèinit.

8.2 Tlak technologií versus poadavky uivatelù
Abychom porozumìli trendùm v GIS vyvolaným zmìnami v technologiích, musíme porovnat monosti, které
technologie pøináí, s poadavky uivatelù. V mnoha rùzných situacích by mìla iroká kála uivatelù pouívat
velice rozdílné formy geoinformací.
Hodnota geoinformací spoèívá ve zlepení rozhodnutí, pro která jsou pouity. Náklady na získávání informací
redukují jejich hodnotu a nesmí být vìtí, ne je právì hodnota tìchto geoinformací; jinak je pro uivatele lepí
pøijmout rozhodnutí bez pomoci geoinformací. Náklady na získávání geoinformací se skládají z poplatkù hrazených
vlastníkovi geoinformací. Zahrnují také vechen investovaný èas, uèení a zaøízení, které uivatel musí vynaloit
a poøídit, aby mohl pracovat s geodaty. Jestlie geoinformace nebudou snadno získatelné, nebudou obvykle ani
pouívané.
První GIS, a zvlátì první uivatelé GIS ze 70. a 80. let, byli vìtinou fascinováni technologií a pouívali GIS
proto, e bylo moné vytváøet mapy pomocí poèítaèù. Výhody GIS byly obvykle popisovány souhrnnì a
ekonomické ohodnocení èasto nebylo provádìno, v dùsledku èeho nebyla celá øada prvních projektù technicky
dokonèena. Na druhé stranì, nìkteré byly technicky úspìné, ale nenaly uivatele a podstatný poèet projektù
mìl problémy s udrením podpory ze strany organizace a odpovídajících zdrojù, protoe nebylo moné
demonstrovat pøínosy pro organizaci.

8.3 GIS zaloený na ekonomickém ohodnocení
Dnení projekty GIS musí být zaloeny na peèlivém ohodnocení pøínosù, které GIS organizaci pøinese. Informace,
které GIS produkuje a které oznaèujeme termínem geoinformaèní produkt, musí být ohodnoceny z pohledu
trní hodnoty. Dále musí být ohodnoceny celkové pøínosy, kterými geoinformace pøispìjí k dosaení obchodních
cílù. Projekt GIS, který podstatnì nepøispìje ke strategickým cílùm organizace a není ekonomicky efektivní,
by nemìl být zahájen, protoe nakonec sele. (Toto nezahrnuje projekty, které jsou realizovány z demonstraèních
nebo experimentálních dùvodù. V tìchto pøípadech spoèívá pøínos v získaných zkuenostech a teprve ty musí
být porovnány s náklady.)
Tento pøístup plnì odpovídá konceptu zlepování podnikových procesù (angl. Business re-engineering), kdy
jsou vhodnì oceòovány kvalita rozhodování, kvalita odezvy uivatelùm a vèasnost informací a rozhodování.
GIS mùe zlepit sluby uivatelùm: napøíklad správci inenýrských sítí mohou mnohem rychleji reagovat na
nové klienty, kteøí ádají o pøipojení, mohou plánovat preventivní údrbu a reagovat mnohem rychleji na
pøeruení dodávek z dùvodu poruchy apod., pokud je moné jejich databázi umístìnou na síti napojit na
databáze klientù.
Pro mnoho spoleèností je GIS strategickou investicí, která je kritická z hlediska pøeití spoleènosti v dnením
konkurenèním prostøedí. Toto platí zvlátì pro správce inenýrských sítí, kteøí opoutìjí veøejné (a chránìné)
nekonkurenèní prostøedí a pøecházejí k obchodnímu soupeøení. Vèasné aktuální informace o sítích zlepují
sluby a sniují náklady. Investice do GIS nejsou tak vysoké jako investice do sbìru pøesných a aktuálních dat.
Významné náklady na pøevod dat z analogové do digitální formy nejsou tak vysoké jako náklady na opravy
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vech chyb, opomenutí atd. v datech, které jsou nalezeny ihned, jakmile je moné data podrobit systematické
analýze. Je to cena za minulé omyly a investice do budoucnosti.

8.4 Distribuovaný GIS
GIS je napojen na web a mùe být distribuovaný: servery poskytují data, která jsou uívaná mnoha klienty. V
tomto odstavci budeme diskutovat aspekty, které se týkají øeení pro uzavøené skupiny uivatelù (nebo-li pro
intranety): data jsou sbírána a uívána malým poètem organizací. Smluvní ujednání o ochranì dat, kompenzace,
záruky apod. jsou dohodnuty hned zpoèátku a pokrývají celou øadu interakcí.
Dnes je moné poskytovat geodata velké a zpoèátku neznámé skupinì lidí. V takových pøípadech jsou pro kadý
pøípad uzavøena smluvní ujednání. Tímto pøípadem se budeme zabývat v odstavci nazvaném e-obchod.
8.4.1 Technologie
Dnení web technologie umoòuje uivateli pøipojit se pomocí libovolného poèítaèe. Toto je zvlátì výhodné
pro GIS, protoe je tím umonìna integrace a uívání geodat z rùzných zdrojù. Pøíslib prostorové integrace
geodat pocházejících z rùzných zdrojù podle místa mùe být naplnìn bez fyzického soustøedìní geodat na
jediném poèítaèi, které by z pohledu dnení technologie ani nebylo moné rozumnì zdùvodnit. Technicky je
postaèující logicky propojit rùzné datové servery s pouitím distribuovaného databázového systému.
Návrh nových aplikací GIS musí vdy brát v úvahu Internet jakoto nástroj distribuce ukládání dat, øeící
takto organizaèní problémy spojené s vlastnictvím dat a jako prostøedek pro dodávání výsledkù vìtímu poètu
potenciálních uivatelù.
8.4.2 Logická propojení mezi databázemi
Logická propojení mezi databázemi nám dovolují zacházet s daty nacházejícími se ve vícero datových kolekcích,
jako by byla v jediné logické databázi a klást otázky týkající se sloeného obsahu. To vyaduje sestavení
integrovaného databázového schématu, které naznaèuje, jak jsou rùzná data zahrnována do spoleèné interpretace
provádìné dotazovacím procesorem (Devogele a kol., 1998).
Dnes není znám plnì automatizovaný pøístup k integraci schématu a èasto ani není kompletní integrace nezbytná.
Obvykle je postaèující identifikovat data, která by mìla být sdílena a popsat jejich spoleènou sémantiku. To lze
nejlépe provést pøi osobní diskusi lidí zodpovìdných za sbìr uívaných dat.
8.4.3 Organizaèní aspekty distribuovaného GIS
Potenciál propojení geodat nashromádìných v rùzných organizacích a jejich spoleèného vyuívání pøekonává
neochotu nezávislých organizací vzdát se vlastnictví svých dat a pøedat je do centralizované správy. Organizace
obvykle (avak chybnì) vìøí, e vlastnìní dat jim dává moc a nerozumí tomu, e v dnením konkurenèním, ale
kooperujícím svìtì pøináí sdílení informací výhody vem zúèastnìným partnerùm. Technické prostøedky dnes
umoòují øeit vechny otázky sdílení dat  jsou-li odsouhlasena jasná pravidla, mùe být vytvoøeno technické
øeení, které je obvykle zaloené na standardních komponentách (Onsrud, Rushton, 1995).
Data udrovaná jednou organizací, ale zpøístupnìná ostatním organizacím mohou být chránìna tak, e pouze
vlastnická organizace mùe provádìt aktualizace dat, zatímco ostatní je mohou pouze èíst. V rámci jednoho ze
souèasných projektù Evropské unie byl vyvinut automatický mechanizmus, který umoòuje kooperujícím
organizacím navrhovat aktualizace dat a posílat je k ovìøení a integraci vlastníkovi originálu (Frank, 1999).

8.4.4 Kompenzace za uívání dat
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Øeení otázek souvisejících s kompenzacemi mezi uivateli dat a jejich poskytovateli je obtíné. Tradiènì je
diskuse vyvolávána úsilím a náklady investovanými do poèáteèního sbìru dat a náklady na údrbu. Je
doporuèováno, aby byla brána v úvahu i hodnota dat pro uivatele.

8.5 Metadata a OpenGIS
Prùzkumy potenciálu opakovaného pouívání geodat ukázaly, e vìtina uivatelù, kteøí potøebují geodata
neví, e jiní je ji mají poøízená. Inzerování dostupnosti dat je dùleitým prvním krokem k realizaci opakovaného
pouívání. Informace, které popisují dostupná data, jsou nazývány metadata, tedy data o datech.
Pro metadata byly definovány standardizované formáty (viz. kap. 6). Ty pomáhají poskytovatelùm dat sbírat
nezbytná metadata v jednotném formátu, který umoòuje ukládání v databázi a automatické dotazování. Souèasné
formáty pro metadata jsou vak bohuel konstruovány z pohledu producentù dat. Detailnì popisují, jak byla
data nashromádìna a zpracovávána. Nereagují na otázky uivatelù typu pro co je moné data pouít (Timpf
a kol., 1996). Potenciální uivatel musí mít extenzivní a detailní znalosti o technologii sbìru dat, aby si byl
schopen odvodit, která data jsou pro jeho aplikaci pouitelná. Metadata jsou pro znalé uivatele velice dùleitá,
ale nejsou odpovìdí na iroké uívání GIS.
Jakmile jsou data lokalizována, je nezbytné provést jejich pøedání a konverzi z formátu, ve kterém jsou
uloena, do formátu, v kterém by mìla být pouívána. Pro pouívání hotových pøevodníkù dat jsou vyadovány
iroce pouívané komerèní datové formáty a standardizované formáty pro pøedávání dat.
Koncept OpenGIS pøináí interoperabilitu do oblasti webu: místo toho, aby byly pøenáeny celé datové sady
jako soubory z poèítaèe na poèítaè, mùe uivatel pøistupovat ke konkrétním datùm, která potøebuje. Výhodou
je, e data, k nim pøistupujeme, jsou v nejaktuálnìjí verzi a ne ve verzi, která byla platná v dobì poøízení a
pøedání dat pøed nìkolika mìsíci. Aby bylo toto moné, klientské programové vybavení na poèítaèi uivatele
a serverové programové vybavení na poèítaèi organizace spravující data musí být schopné pøedávat pøesné
uivatelovy poadavky na data a odpovídat poadovanými daty v dohodnutém formátu.
OpenGIS umoòuje spolupráci programového vybavení pro GIS rùzných výrobcù. Není dùleité, zda jediný
dodavatel dodává vechno programové vybavení pouívané pro sbìr a ukládání dat. Lze pouít rùzné systémy,
ke kterým lze pøistupovat z rùzných programù rùzných dodavatelù. Z pohledu uivatele toto eliminuje past,
kdy máme data v proprietárním formátu jednoho dodavatele a nemùeme proto pouívat programy jiných
dodavatelù. A není zde nebezpeèí vysokých výdajù, rozhodneme-li se pøejít od jednoho dodavatele k druhému
(Varian,1996).
OpenGIS je konsorcium prùmyslových podnikù, které vypracovává standardy nezbytné pro výe zmínìnou
integraci. Pouívá architekturu zaloenou na vrstvách. Stejné OpenGIS standardy lze implementovat na rùzných
standardech interoperability na Internetu a tyto standardy odpovídají prostorovému rozíøení SQL. Demonstraèní
pøíklady (viz Testovací laboratoø pro mapování na webu, popsaná v 6.2.3.2) ukázaly, jak mohou být rùzné
datové sady spravované v rùzných GIS produktech integrovány a vyuívány pro øeení komplexních problémù.

8.6 Malý, obchodnì orientovaný GIS
V posledních desetiletích byly GIS budovány pøedevím pro potøeby veøejné správy, aby pomáhaly pøi sbìru
a správì geodat pro potøeby komplexního plánování a správy. Data spravovala a uívala jediná organizace.
Informaèní technologie, pøedevím web, otevøely nové monosti: pouít geoinformace v oblasti obchodu.
Byly vytvoøeny nové pøíleitosti pro obchod: Spoleènosti mohou sbírat a spravovat data nebo skládat data z
jiných zdrojù do uiteèných balíkù a zpøístupòovat je jiným uivatelùm. Toto umoòuje obchod s geoinformacemi,
kde jeden uivatel nemùe pokrýt náklady na sbìr dat, která jsou pouívána jen obèas  ale kde více uivatelù
dohromady vytváøí ivotaschopný obchod.
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Napøíklad geografie obchodu tedy pouití demografických dat pro potøeby obchodu, zvlátì pak marketingu
 je velice rychle se rozvíjející oblastí. Velké spoleènosti získávají datové sady a programové vybavení pro svá
oddìlení marketingu pro potøeby plánování publicity, pro identifikování regionù, kde existuje potenciál pro
zvýení prodejù apod. Malé spoleènosti nepouívají geodata dost èasto na to, aby mohly ospravedlnit získávání
datových sad. V souèasném projekt EU s názvem Malé a støední spoleènosti jsou zpøístupòována demografická
data a aplikaèní programové vybavení na bázi placení za uití (viz www.gismo.nl nebo www.wigeogis.at).
Tyto nové monosti poskytovat rùzným obchodním procesùm nezbytné geoinformace ekonomicky efektivním
zpùsobem jsou velmi rozsáhlé: existují v oblasti marketingu nemovitostí, turismu, cestování, silnièní navigace
apod. Mùeme pøedpokládat, e objem tìchto obchodù je v souètu vìtí, ne je souèasný objem obchodu s GIS
pokrývajícího potøeby velkých státních organizací. V tomto malém geoinformaèním obchodì je kadá transakce
malá, mnoství poskytovaných geoinformací je malé a hodnota je omezená, ale poèet transakcí je velmi
vysoký. Uvaujme napøíklad slubu zprostøedkující kadému zákazníkovi za malý poplatek nejblií vozidlo
taxisluby  jakmile tuto slubu zavedeme, máme plnì automatizovaný zdroj penìz.

8.7 E-obchod
iroké uívání geoinformací mnoha uivateli je ivotaschopné pouze tehdy, pokud bude moné provádìt transakce
kompletnì v prostøedí Internetu a pokud nebude na stranì poskytovatele vyadována ádná úèast èlovìka. Uivatel
si elektronicky vyádá data  pravdìpodobnì prostøednictvím Internetu s vyuitím weboého prohlíeèe, který
bude odpovídat otevøeným GIS standardùm, vyplní elektronicky pøíkaz k platbì a obdrí poadovaná data. Pro
naplnìní tohoto snu bude nezbytné integrovat programové vybavení pro e-obchod, které zprostøedkovává
obchodní vztahy mezi poskytovatelem a uivateli a programové vybavení pro OpenGIS (Wenzl, 2000).

8.8 Geoinformace a telekomunikace
Posledních nìkolik rokù mùeme v telekomunikaèním prùmyslu pozorovat zmìny: telefonní systémy na bázi
pevných linek jsou nahrazovány bezdrátovými telefony a souèasnì se bezdrátové vysílání radia a televize rychle
pøesouvá ke kabelovým systémùm. Monost, aby kadý èlovìk byl dosaitelný a mohl telefonovat kdekoliv, je
velice pøitalivá. Roziøování technologie GSM v oblasti telefonù je velice rychlé a v dobì psaní tohoto textu je
ji plánována pøítí generace komunikaèních systémù UMTS. V nìkterých evropských zemích má ji 70 %
populace telefon GSM a toto èíslo vude neustále roste.
Schopnost lidí komunikovat navzájem hlasovými telefony a komunikovat i mezi poèítaèovými systémy je
hlavním novým faktorem pro GIS. GIS je budován na pøíslibu produkovat a dodávat geoinformace vude, kde
je jich zapotøebí a nahrazuje tak døívìjí papírové mapy, kde byly geoinformace produkovány v pøedstihu a
distribuovány ke vem potenciálním uivatelùm, kteøí pak museli extrahovat potøebné informace  ètení
graficky pøeplnìných topografických map a pøijímání správných závìrù je vak docela obtíné! S GSM nebo
UMTS se mùe èlovìk v okamiku potøeby geoinformací napojit na GIS a obdret pøesnì ty informace, které
právì potøebuje. To je dále zjednoduováno faktem, e poloha GSM telefonu je s omezenou pøesností známá a
mùe být pouita pro výbìr informací, které zajímají uivatele. Nejobvyklejí jsou pøíklady z oblasti dopravy,
kde se mùe uivatel dotázat která ulice na této køiovatce vede k Hotelu X? nebo v pøípadì pasaérù veøejné
dopravy který autobus mne doveze nejrychleji k Hotelu X? a kde je nejblií zastávka?.
Souèasnými technologiemi jsou GSM pro komunikaci mezi telefony a WAP (angl. Wireless Application Protokol
 protokol pro bezdrátové aplikace) pro komunikaci mezi telefonem a Internetem. Obì uvedené technologie
mají jetì daleko k dokonalosti, ale jasnì ukazují, jaké sluby jsou dnes realizovatelné a jak je moné je
organizovat. Zatím existuje omezení v íøce pásma pro pøenos dat, co znemoòuje iroké pouívání tìchto
slueb, take dnes lze tyto sluby pouze demonstrovat, ale UMTS s deseti i vícenásobnou íøkou pásma a tím
pádem vìtí rychlostí pøenosu dat umoní snadné pouívání slueb mnoha rùznými tøídami uivatelù.
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Technický pokrok se projevuje nejen v oblasti rychlosti procesorù, rùstu diskových kapacit apod., co je výrobci
poèítaèù iroce prezentováno, ale i ve velikosti. Zaøízení informaèních technologií jsou stále mení a proto snadno
pøenositelná. Komunikaèní technologie odstraòuje kabely a umoòuje bezdrátovou komunikaci. To umoòuje
nosit poèítaè a komunikaèní zaøízení s pøijímaèem GPS. Výrobci pracují na integraci tìchto zaøízení  na trhu
existuje palmtop v kombinaci s GSM telefonem a prototypy GSM telefonù s pøijímaèem GPS. Výzkumníci diskutují
o nositelných poèítaèích (angl. wearable computer; viz MIT Media Lab  http://www.media.mit.edu/wearables/).
Existují problémy s bateriemi a dále s pouitelností. Velkým problémem je i konstrukce uivatelských rozhraní
pro velice malá a pøitom výkonná zaøízení s mnoha funkcemi.. Vìtina uivatelù GSM telefonù se omezuje na malé
procento z celkovì nabízené funkènosti (velice podobnì jako VCR) (Norman, 1988).
Tento prùlom v technologii (komunikace, pøenositelnost a integrace zaøízení) otevírá dveøe novým slubám a
tím i novým obchodním pøíleitostem. Je velmi pravdìpodobné, e tyto sluby budou nabízeny nezávislými
soukromými spoleènostmi. Sluby by mìly zahrnovat:
záchranné sluby pro silnièní dopravu i pro lidi cestující ve mìstech pìky nebo veøejnou dopravou
informace o nejlepím druhu dopravy do cíle a prùbìné informování po celou dobu pøepravy
(http://gil3.geoinfo.tuwien.ac.at/users/winter/ss00/MobileNav.html)
informace o slubách poskytovaných okolními restauracemi, hotely a muzei a po obecné informace
vycházející ze zlatých stránek a pomáhající lidem najít jakýkoliv obchod
informace pro turisty o pamìtihodnostech (napø. informace o zvlátních událostech a místech).
Potenciální poskytovatel musí v kadém pøípadì peèlivì zhodnotit, jakou hodnotu má daná sluba pro zákazníka
a kolik zákazníkù lze nalézt, aby mohl provést zhodnocení ekonomické ivotaschopnosti daného obchodního
nápadu. Je zøejmé, e vechny tyto nápady vyadují dostupnost základních geografických dat, tj. topografických
dat, ulièních sítí apod. a okamité investování do zlepení kvality tìchto dat. Pøístup k tìmto datùm podporováním
takovýchto nových obchodù s geoinformacemi se v budoucnosti vyplatí.

8.9 Veobecná integrace geoinformací do hlavního proudu informaèních technologií
Separace GIS od ostatních programových balíkù, tak jak se vyvinula v prùbìhu 80. a 90. let, musí být
pøekonána. V pøípadì geodat je jen málo vìcí speciálních, avak tyto zvlátní aspekty musí být pokryty
(OpenGIS) standardy. Z vìtiny hledisek jsou geoinformace podobné ostatním informacím a musí proto splòovat
obecné standardy. Uivatelé poadují, aby mohly být výsledky geografických analýz integrovány do výstupních
sestav  napøíklad kdy píí Zprávu o hodnocení ivotního prostøedí. Obchodování s geoinformacemi bude
moné, pokud napøíklad:
bude moné kombinovat geoinformace s e-obchodem; mùeme prodávat geoinformace turistùm
mùe být algoritmus pro vyhledávání trasy zkombinován s vyøizováním pravidelných objednávek
mohou být geoinformace pouity tak, aby uivatelé objednávající si zboí prostøednictvím Internetu
byli pøesnì informováni o pøedpokládané dobì doruèení zboí.
Tato integrace GIS do hlavního proudu informaèních technologií je nejlépe dokumentována zavedením GIS
prohlíeèe MapPoint do sady Office firmy Microsoft. Tato skuteènost reaguje na zjitìní, e velký poèet obchodních
uivatelù sady Office potøebuje pracovat s geodaty v jakékoliv formì.
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8.10 Snadno a levnì dostupná data jsou palivem pro start geoinformaèního obchodování
Dostupnost nìkolika základních datových sad, které jsou nejèastìji pouívané, ve snadno pouitelném formátu
a za atraktivních obchodních podmínek jsou primárními podmínkami pro to, aby mohl odstartovat ivotaschopný
trh s geoinformacemi. Toto je zøejménapøíklad ze srovnání evropské situaci se situací v USA. V USA jsou
geodata po dlouhou dobu veøejnosti volnì dostupná. Obchod s geoinformacemi mùe vzkvétat díky vyuívání
tìchto základních dat. V Evropì je situace mnohem sloitìjí, protoe státní instituce prodávají svá data a navíc
obvykle za vysoké ceny.
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Tato kniha popisuje monosti vyuití a tvorby geografických informací pomocí moderních informaèních
technologií. Jejím cílem je poskytnout pohled na situaci v Evropì. Poznali jsme, e technologie mìní zpùsob,
jakým jsou geografické informace sbírány, spravovány a distribuovány. Jsme svìdky transformace
geoinformaèního odvìtví od tradièní kartografie ke GI podnikání. Transformace je pozvolná a s nìkolikaletým
zpodìním následuje technologický rozvoj  se zpodìním proto, e prùmysl nesestává pouze z technologie,
kterou lze rychle zmìnit, ale má i svou organizaèní a spoleèenskou stránku, které se mìní mnohem pomaleji.
Kdy se objevily první automobily, bylo na nì nazíráno jako na koòmi taené koèáry bez koní, které vak
mìly stejný vzhled a stejné základní èásti jako koèáry. Trvalo více ne 50 let, ne se vyvinula podoba auta,
která s koèárem nemìla ji nic spoleèného. Podobnì, kdy byla poprvé informaèní technologie vyuita v
kartografii, produktem byla stále mapa, která byla roziøována v papírové podobì. Postupnì bylo nalezeno
pøijatelnìjí øeení, kdy informace je vytváøena a pøenáena podle poadavkù v malých jednotkách  v mnoství,
které je právì tøeba.
Doufáme, e se nám podaøilo ukázat monosti technologie, které zdokonalují metody sbìru, správy a distribuce
geografických informací. Tato technologie je zde. Pokusili jsem se pøedstavit mnoství uiteèných aplikací, kde
geografické informace mohou slouit lidem, , firmám i organizacím. Mohou také napomáhat vládì k lepímu
rozhodování, a tak pomoci lépe vyuívat limitované zdroje a souèasnì zlepit ivotní podmínky obèanù a
ivotní prostøedí. Taková potøeba zde bezpochyby existuje.
Mnoho uvedených aplikací vyaduje relativnì jednoduchá, èasto vyuívaná geografická data -topografická,
demografická, která jsou sbírána národními statistickými úøady a ukládána v elektronické formì. Poèítaèe jsou
vzájemnì propojeny a je technicky moné pøevést bity informací od zdroje do místa, kde jsou vyadovány.
Vytvoøení organizaèní struktury, která by toto umoòovala, je nároèným úkolem.
Svìt není pouze technologie a ne vechno, co je technicky proveditelné, by mìlo být také provedeno. Neomezený
soubor informací o lidech a jejich èinnostech by zmìnil zpùsob sociální interakce a pøedstavoval by pro
spoleènost potenciální nebezpeèí. Je nezbytné citlivì posoudit nebezpeèí a výhody a ustanovit pravidla, která
zabezpeèí zachování dùleitých sociálních hodnot (pø. osobní svoboda, soukromí). Tyto hodnoty nejsou stejné
pro kadou spoleènost, a tak musí být pøizpùsobeny zvlátnostem jednotlivých zemím.
Organizace, které se v souèasnosti vìnují geografickým informacím, zejména národní mapové sluby, budou
hrát dùleitou roli v budoucí informaèní spoleènosti. Geografické informace jsou iroce vyuívané a mìlo by
se na nì nazírat jako na infrastrukturu, kterou musí kadá zemì zabezpeèit podobnì, jako napøíklad silnice,
policii a vzdìlání. Úloha mapových slueb pøi budování geoinformaèní infrastruktury se lií od úlohy, kterou
mìly pùvodnì  je vak neménì dùleitá, ale velmi rozdílná. Kadá organizace, která se dnes zabývá geografickými
informacemi je postavena pøed nároèný úkol najít svoji roli v budoucí geoinformaèní infrastruktuøe.
Geografické informace mají svìtlou budoucnost: poptávka po nich neustále roste. Nové technologie zjednoduují
jejich tvorbu a distribuci. Geografické informaèní systémy zaznamenávají posun od systémù navrených specialisty
pro specialisty, které mají pouze nìkolik uivatelù uvnitø uzavøené organizace, k systémùm vytvoøeným pro
potøeby iroké veøejnosti. Trh se mùe skuteènì dynamicky rozvíjet, pokud budeme schopni poskytnout
poadované sluby.
Aby k tomu mohlo dojít, vyuití technologií musí být zjednodueno prostøednictvím standardizace: zbyteèné
komplikace, které jsou výsledkem vlastnických øeení, nemají v informaèní spoleènosti 21. století místo.
Organizace se musí pøizpùsobit informaèní technologii  co není problémem specifickým pro geografické
informace, ale spíe problémem obecné diskuse vlastnických práv, osvìdèení atd. Profesionálové, kteøí pracují
s prostorem  geodeti, geografové, ochránci ivotního prostøedí a dalí  mohou spoleènými silami v novém
tisíciletí pøispìt k rozvoji geografických informaèních technologií.
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Tato pøíloha podává pøehled odkazù (URL) a klíèových slov, které se týkají EU a významných iniciativ jako je Evropská komise, Joint
Research Centre, Centre for Earth Observation, Agenda 2000, Agenda 21, GNSS atd. Tento seznam odkazù lze najít i na webové
stránce PANEL-GI http://www.gisig.it/panel-gi/.

Evropská komise
Europa, European Union web server

http://www.europa.eu.int/

European Commission Community Research and
Development Information Service (Cordis)

http://www.cordis.lu/

European Commission Information Dissemination on GI and GIS

http://ams.egeo.sai.jrc.it/

Joint Research Centre (JRC)

http://www.jrc.org/

JRC Space Applications Institute (SAI)

http://www.sai.jrc.it/

Information Society Technologies Programme

http://www.cordis.lu/ist/

Information Society Promotion Office (ISPO)

http://www.ispo.cec.be/

GI and GIS Project (JRC)

http://gi-gis.aris.sai.jrc.it/

European Commission Directorate General
Enterprise and the Information Society

http://europa.eu.int/comm/dgs/
information_society/index_en.htm

GISCO (Eurostat)

http://europa.eu.int/comm/eurostat/

Centre for Earth Observation (CEO)

http://www.ceo.org/

Agenda 2000

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/

Národní/mezinárodní odkazy
European Environment Agency (EEA)

http://www.eea.dk

Multipurpose European Ground Related Information Network (MEGRIN)

http://www.megrin.org/

Association Française pour lInformation Géographique (AFIGEO)

http://www.cnig.fr

The Association for Geographical Information Laboratories in Europe (AGILE)

http://www.uniroma1.it

Association for Geographical Information (AGI) (UK)

http://www.agi.org.uk/

Portuguese National Infrastructure for
Geographical Information (SNIG) (Portugal)

http://snig.cnig.pt

The Citizen component of the SNIG (GEOCID) (Portugal)

http://geocid-snig.cnig.pt/

National Land Survey of Finland (NLS)

http://www.nls.fi

The National Mapping Agencies of Europe (CERCO)

http://www.cerco.org/

National Centre for Geographical Information and Analysis (NCGIA) (USA)

http://www.ncgia.ucsb.edu/

The Association of the Geological Surveys of the European Union

http://www.eurogeosurveys.org/

Geocommunity

http://www.geocomm.com/links/education/

ESRI

http://www.esri.com/

INTERGRAPH

http://www.intergraph.com/

LASERSCAN

http://www.laserscan.com/

SICAD Geomatics

http://www.sicad.com/

PCI Geomatics

http://www.pcigeomatics.com/
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European Spatial Metadata Infrastructure (ESMI)

http://esmi.geodan.nl/

National Geospatial Data Clearinghouse (NSDI) (USA)

http://nsdi.usgs.gov/

MEGRINs Geographical Data Description Directory (GDDD)

http://www.megrin.org/gddd/

National Spatial data Infrastructure (NSDI) (USA)

http://www.fgdc.gov/

Global Spatial Data Infrastructure (GSDI)

http://www.gsdi.org/

Interoperabilita
GIS Interoperability Stimulating the Industry in Europe (GIPSIE)

http://gipsie.uni-muenster.de/

Open GIS Consortium (OGC)

http://www.opengis.org/

Partneøi projektu PANEL GI
Geographical Information Systems International Group GISIG (Italy)

http://www.gisig.it

CNIG (Portugal)

http://snig.cnig.pt

European Umbrella Organisation for Geographical Information (EUROGI)

http://www.eurogi.org/

Technical University of Vienna (Austria)

http://www.geoinfo.tuwien.ac.at/

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI (Romania)

http://td1.ici.ro/

National Land Information Systems Users Association (GISPOL, Poland)

http://www.gispol.org.pl

Masaryck University (Czech Republic)

http://www.geogr.muni.cz/

FOMI (Hungary)

http://www.fomi.hu/

HUNAGI (Hungary)

http://www.fomi.hu/hunagi/index.htm

Technical University Sofia (Bulgaria)

http://www.vmei.acad.bg/

University of Zilina (Slovakia)

http://www.utc.sk/

Pøíklady projektù GIS
DISGIS

http://www.disgis.com

Tele Atlas

http://www.teleatlas.com/

Web Mapping testbed

http://www.opengis.org/

Geobusiness

http://www.geomarketing.net http://

www.gismo.nl

http://www.wigeogis.at

Crop Growth Monitoring System (CGMS)

http://gi-gis.aris.sai.jrc.it/agro-meteo/

City Council of Genova

http://www.comune.genova.it/

City Council of Vienna

http://service.magwien.gv.at/wiengrafik/wo.html

EURSIS

http://gi-gis.aris.sai.jrc.it/soils/esb.html

CORINE

http://etc.satellus.se

TREES (Tropical deforestation monitoring)

http://www.gvm.sai.jrc.it

Cadastre

http://www.bev.gv.at

Radioactivity Environmental Monitoring

http://java.ei.jrc.it/

MURBANDY (Monitoring urban dynamics)

http://murbandy.sai.jrc.it
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