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ESRI konferencí v Evropì a dodnes na ni øada uivatelù ráda vzpomíná. Prohlíím si fotografie naí první výstavy na INVEXu v roce
1992, malý zapadlý stánek, který nali jen ti, co ho najít chtìli.

Váení ètenáøi! Vypùjèil jsem si toto vem dobøe známé úsloví,
bohuel pravdivé, ne proto, abych Vás upozornil na neúprosnost
a nesmlouvavost èasu, ale protoe o firmì naeho typu, která se
zabývá informaèními technologiemi, se automaticky pøedpokládá, e pøemýlí o budoucnosti a na minulost a vzpomínky nemá
èas.

úvodem

Nelze zapomenout na mou první úèast na svìtové konferenci
v ESRI. V roce 1991 se jetì konala v Palm Springs a pøijelo na ni
neuvìøitelných 1 500 úèastníkù. V letoním roce se stejná konference konala v San Diegu a zúèastnilo se jí oèekávaných 10 000
návtìvníkù.

Èasopis ArcRevue, který prvnì spatøil svìtlo svìta v roce 1992,
se obvykle skuteènì minulostí nezabývá. Spíe ètenáøe informuje
o nejnovìjím vývoji v geografických informaèních systémech
a èísla verzí jednotlivých produktù jsou více o budoucnosti ne
souèasnosti. Pøedstavte si, e bychom se ve svých èláncích zabývali funkèností ArcInfo ve verzi 5.x a výhodách pøechodu na verzi
6.0? Nikoho by to nezaujalo, nebo logika praví dívat se do budoucnosti. Vichni se pøece ptají, jaké nové funkce bude mít ArcInfo 8.1.
a jak bude vypadat nové ArcView?

Jedna vìc je firmu zaloit, druhá vìc je starost o její neustálý rozvoj, který vede jen a jen pøes spokojenost naich zákazníkù. Jak
jednoduchá mylenka zaloit firmu, jak sloitá realizace sestávající
z kadodenní mravenèí práce. Jak krásné je ale dívat se na výsledky
uivatelù, kteøí sami nebo s naí pomocí udìlali za tìch uplynulých
deset let neuvìøitelný kus práce. Uvìdomme si, kolik lidí v této
zemi vùbec vìdìlo v roce 1990, co je to geografický informaèní
systém a co se s ním dá dokázat? A podívejte se dnes tøeba
na postery, kterými nai uivatelé prezentují svou práci na uivatelských konferencích. Nebo na internetovské stránky, které generují mapy a odpovídají na prostorové dotazy uivatelù.

Toto èíslo se od tìch minulých nelií s jedinou výjimkou  mého
pravidelného prostoru v úvodu. Rozhodl jsem se trochu zavzpomínat  koncem roku to bude deset let, co nae firma ARCDATA
PRAHA byla zaloena. Jak snadné bylo rozhodnutí zaloit firmu,
která se mìla soustøedit na jediné  nabízet a vytváøet geografické
informaèní systémy na území tehdejího Èeskoslovenska? Jak
komplikované se nám pak zdálo sehnat vechna potvrzení, nutná
k registraci? Jak snadné bylo rozhodnutí, kterou zahranièní firmu
zvolit pro splnìní naeho cíle? Se znalostí principù GIS, se znalostí
programování, databází a dalích oborù, ale bez znalosti principù
volného trhu a marketingu jsme se vrhli do jednání s ESRI a jejím
presidentem panem Dangermondem.

Pøed rokem 1990 jsem sedìl pøed svým poèítaèem, pøesnìji terminálem k sálovému poèítaèi, a pøesvìdèoval hrstku odborníkù o nevyhnutelnosti zavádìní teritoriálnì orientovaných informaèních
systémù (dnes GIS) do bìné praxe. A dnes, kdy se podívám
do firemní databáze uivatelù, pøicházím do kontaktu s velkým
mnostvím lidí, které ji o výhodách GIS pøesvìdèovat nemusím.
Chtìl bych se více rozepsat o vech zajímavostech, které se v ivotì
naí firmy za posledních 10 let udály. Na vzpomínky snad bude
trochu prostoru na letoní konferenci uivatelù ESRI a ERDAS
produktù v Èeské republice, která se bude konat na poèátku listopadu. Vím sice, e program opìt myslí zejména na novinky,
ale tøeba u sklenky vína pøi slavnostním rautu si najdeme tu chvilku
a zavzpomínáme.

Vzpomínám na první zákazníky naí firmy, Báòské projekty
v Teplicích, Ministerstvo ivotního prostøedí ÈR, referáty ivotního prostøedí ÈSFR, Vojenský topografický ústav v Dobruce, na
první uivatelská setkání, konference, na 10. evropskou konferenci
konanou v roce 1995 v Praze, která se tehdy stala v poøadí nejvìtí

Pøijïte, budu se moc tìit!
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ArcGIS

nová rodina
produktù firmy ESRI

Následující èlánek seznamuje s novým konceptem software GIS firmy ESRI.
Na konci roku 1999 zapoèala ESRI s první fází uvádìní na trh systému ArcGIS, nové integrující architektury produktù GIS. Tato
architektura poskytuje rozsáhlé a kálovatelné øeení pro tvorbu a publikování nejrùznìjích typù aplikací GIS provozovaných na vech
bìných poèítaèových platformách. První fáze zahrnuje uvedení ArcInfo 8 spoleènì s ArcSDE. Druhá fáze probìhla na jaøe tohoto roku
uvedením ArcIMS a umonila provozovat ESRI software v prostøedí Internetu. Produkt ArcIMS obsahuje ArcExplorer, ArcIMS Viewer
a vlastní aplikaèní sluby ArcIMS. Na uivatelské konferenci v èervnu tohoto roku uvedla ESRI beta verze produktù zaøazených
do poslední, tøetí fáze zavádìní nového systému ArcGIS, a to produkty ArcInfo 8.1, ArcSDE 8.1 a ArcView 8.1.
Systém ArcInfo je v architektuøe ArcGIS 8.1 ve dvou podobách:
ArcInfo Editor a ArcInfo Professional. ArcInfo Editor je urèen pøedevím pro tvorbu a editaci tzv. geodatabase. Obsahuje kompletní
verzi ArcMap, vèetnì plné verze objektového editoru a ArcCatalog.
S pomocí ArcInfo Editoru mùete vytváøet a editovat databázi
a databázové schéma pro formáty shapefile, coverage, personal
geodatabase a enterprise geodatabase. ArcInfo Editor rovnì pøichází s kompletními nástroji pro mapování a databázové dotazy.
ArcInfo Professional je z hlediska funkènosti nejobsáhlejí produkt
v nové rodinì ESRI produktù ArcGIS. Obsahuje vekeré monosti
ArcView a ArcInfo Editoru a navíc obsahuje kompletní aplikaci
ArcToolbox a plnou verzi ArcInfo Workstation (Arc, ArcEdit,
ArcPlot, AML a vechna rozíøení). ArcInfo je komplexní GIS
pro sbìr, tvorbu, aktualizaci a analýzu dat, dotazování a tvorbu
mapových výstupù.

Obrázek 1
pøehled produktù rodiny ArcGIS

Øada produktù ArcGIS sestává ze kálovatelné technologie
Desktop GIS a integrovaných produktù aplikaèních slueb GIS.
Klienti Desktop GIS, které jsou k dispozici v ArcGIS 8.1 jsou:
ArcView, ArcInfo Editor a ArcInfo.
ArcView 8.1 je novou generací oblíbeného programu ArcView GIS.
Èíslování ArcView pøeskoèilo od 3.2a rovnou k 8.1, aby deklarovalo, e se jedná o zásadní zvýení funkènosti a e ArcView 8.1
je vybudováno s vyuitím stejného jádra technologie jako ArcInfo
8.1 a ArcSDE 8.1. Vechny tyto produkty jsou urèeny k tomu,
aby spolu vzájemnì pracovaly v úzké shodì. ArcView 8.1 poskytuje stejnou základní funkènost jako ArcView 3.2a s nìkterými
významnými zlepeními, jako jsou napøíklad nová aplikace
ArcCatalog urèená pro nahlíení a správu dat, onthefly transformace souøadných systémù, uivatelské úpravy ve vestavìném
jazyce VBA, rozíøené monosti nových editaèních nástrojù, podpora anotací a dalí. ArcView 8.1 sestává z odlehèených verzí aplikací ArcCatalog, ArcMap a ArcToolbox.

Obrázek 2 - Porovnání vlastností klientských desktop produktù øady ArcGIS

téma

ArcGIS rovnì pøivádí na svìt novou generaci rozíøení (extensions). Rozíøení, která jsou k dispozici ve verzi ArcGIS 8.1, jsou:
Spatial Analyst  kombinuje schopnosti ArcView Spatial Analyst
a ArcInfo GRID, 3D Analyst  kombinuje schopnosti ArcView 3D
Analyst a ArcInfo TIN a GeoStatistical Analyst  nové rozíøení
pro geostatistickou analýzu (interpolace povrchu a analýza s vyuitím funkce Kriging). Dalí klíèovou souèástí ArcGIS 8.1 je øada
datových modelù, které umoòují vyuití software ve specifických
aplikaèních oblastech. První z nìkolika roziøujících datových modelù je ArcFM Water. Jedná se o datový model geodatabáze pro
vodovody, kanalizace a odpadní deovou vodu. Jeho souèástí je
kompletní grafický model, návrhová databáze, testovací databáze
a uivatelská pøíruèka. Ostatní datové modely pro energetiku, plynárenství a dalí odvìtví budou následovat. ArcGIS 8.1 navazuje
na trend celkové integrace klientù tøídy Desktop GIS s ArcSDE,
databázovým øeením ESRI, a s produkty aplikaèních slueb.
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téma

ArcGIS 8.1 zavádí nový zpùsob konfigurace a licencování technologie SDE. Vekerá klientská prostøedí ESRI obsahují èást technologie SDE pro pøímé ètení vech podporovaných databázových
modelù (coverage, DB2, Informix, Oracle a SQL Server). Není nutný ádný dalí poplatek pro vyuití technologie pøímého pøipojení
z ArcInfo, ArcInfo Editoru nebo ArcView. Licence pro ètení a zápis
vak stále vyaduje zakoupení produktu ArcSDE.
Klientské aplikace ArcGIS jsou k dispozici ve dvou rùzných typech licencí: stand alone (samostatná) a network (síová). Typ
stand alone je svázán s konkrétním poèítaèem. Kadý poèítaè organizace, na kterém je nainstalován software, vyaduje vlastní licencovanou kopii. Softwarová údrba a upgrade pro licenci stand alone
je k dispozici formou nákupu upgrade v okamiku potøeby, nebo
na bázi kadoroèních udrovacích plateb. Jediným produktem, který nabízí tento zpùsob licencování je ArcView. Je to stejný model,
který je k dispozici ve verzi ArcView 3.2. Síová licence vyaduje
instalaci licenèního manaeru na alespoò jedné síové pracovní stanici. Tento zpùsob licencování je vázán na platbu kadoroèního
udrovacího poplatku. Licence ArcView je tedy k dispozici jako
buï stand alone nebo network, ArcInfo Editor a ArcInfo jsou licencovány pouze jako síové produkty.
Prvek
Typ licence
ArcCatalog
ArcToolbox
ArcMap
Object Editor
Editace shapefile
Editace coverage
Editace personal geodatabase
Editace enterprise geodatabases
Workstation ArcInfo
Rozíøení (extensions)

netu. Velmi významnou novou vlastností, první toho druhu v oblasti GIS, je monost vech desktop klientù ArcGIS (ArcInfo,
ArcInfo Editor, ArcView, ArcExplorer a ArcIMS Viewer) dynamicky naèítat rastrová a vektorová data pøes Web ze serveru ArcIMS.
Díky této nové vlastnosti se data naètená pøes internet chovají

ArcView
Stand alone a network
Ano1
Light
Ano2
Ano2
Ano
Ne
Ano3
Ne
Ne
Ano

ArcInfo Editor
Pouze network
Ano
Light
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

ArcInfo
Pouze network
Ano
Full4
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

stejným zpùsobem jako lokální data, tj. naèítají se formou témat,
je mono je editovat, analyzovat, vytváøet z nich mapové výstupy
nebo je ukládat lokálnì pro pozdìjí vyuití.

1 Bez monosti definovat, vytváøet èi aktualizovat formáty coverage a enterprise geodatabase.
2 Bez nástrojù na definování, vytváøení èi aktualizaci formátù coverage a enterprise geodatabase.
3 Bez nástrojù pro vytváøení a editaci uivatelských prvkù s vyuitím monosti definování pravidel a vztahù. Pouze editace jednoduchých datových typù (body, linie, plochy a anotace).
4 Obsahuje plnì funkèní geoprostorovou analýzu.

Systém ArcGIS je konstruován pro spolupráci s ostatními komplexními technologiemi, aplikacemi a databázemi. Díky pouití otevøených standardù, jako jsou COM, XML a SQL, mùe ArcGIS
komunikovat s celopodnikovými databázemi (s nebo bez rozíøení
pro práci s prostorovými daty), webovými servery a doplòkovými
aplikacemi.

ArcIMS je produkt pøidávající do systému ArcGIS sluby Internetu. ArcIMS obsahuje dva klienty a soubor aplikaèních slueb. Odlehèenými webovými klienty jsou na bázi webového browseru zaloený ArcIMS prohlíeè a samostatný nezávislý prohlíeè
ArcExplorer. Jsou urèeny jako doplnìk pro práci s ostatními desktop klienty ArcGIS.

ArcGIS 8.1 je prùlomem v oblasti GIS. ArcGIS je rozsáhlý, integrovaný a kálovatelný systém, jeho snahou je uspokojit potøeby
iroké kály uivatelù GIS. Je zøejmé, e uivatelé vyuijí provázanost produktù ArcView, ArcInfo Editor, ArcExplorer, ArcIMS
Viwer a aplikaèních serverù ArcSDE/ArcIMS k tomu, aby vytvoøili iroce vyuitelná øeení ve vech oblastech GIS.

S poslední verzí ArcIMS 3.0 ESRI integruje Internet a World Wide
Web do systému ArcGIS. ArcIMS 3.0 poskytuje mnoinu slueb
pro práci s geografickou informací v prostøedí Internetu nebo Intra-
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ArcFM 8 Water

Voda je neoddìlitelnou souèástí naeho kadodenního ivota a povaujeme ji za samozøejmost. Za touto samozøejmostí se ovem skrývá
mnoho lidí pracujících na zabezpeèení toho, aby nám bylo spolehlivì dodáváno potøebné mnoství èisté a pitné vody, aby odpadní voda
byla bezpeènì svádìna, upravována a nakonec vypoutìna, a aby systémy odvádìjící deovou vodu chránily lidské ivoty, majetky
a ivotní prostøedí.
Poèátkem období prùmyslové revoluce zavedl Úøad pro standardizaci standardy pro stavbu zaøízení pro vodovody a kanalizace a pravidla
zacházení s vodou. Tato skuteènost pozdìji umonila obslouit mnoho milionù lidí v urbanistických centrech pøedprùmyslové spoleènosti bez zdravotních a hygienických komplikací. V souèasné dobì je nutno obslouit nesrovnatelnì vìtí urbanistické celky ne tomu
bylo v minulosti. Mnohé ze souèasných vodovodních a kanalizaèních systémù se blíí ke konci své plánované ivotnosti. Hlavními
zásadami dneka jsou proto optimalizace vyuití stávajících zdrojù a efektivita øízení pøísunu finanèních prostøedkù k zajitìní poadované kvality slueb.
l Komunikace s ostatními podnikovými
systémy jako
l ekonomické systémy,
l systémy øízení prací,
l systémy správy majetku,
l systémy øízení infrastruktury,
l zákaznické informaèní systémy.
l Analýzy instalovaných sítí ohlednì plánování kapacit a projektù na rozíøení sítí.
l Øízení funkèních aktivit jako jsou odstávky, opravy a inspekce.

Model ArcFM Water uspokojuje tyto typické poadavky trhu tím, e dodává implementace zamìøené na funkce a udrování
historie ivotního cyklu zaøízení.

Koncepce ArcFM Water
ArcFM Water je navreno pro komunální sluby zabezpeèující rozvod pitné
a uitkové vody a odvod odpadní a deové vody. Svým prostorovì orientovaným
pohledem na systémy vodních sítí ArcFM
Water napomáhá pøi vizualizaci a pochopení skuteèného provozu a obchodních
problémù. ArcFM Water, vystavìné
na objektovì komponentní technologii,
poskytuje výkonné nástroje pro øeení
systémù pro rozvod vody. Tento produkt
si klade za cíl zajistit uivateli funkèní hospodárnost a obchodní výhody, které pøesahují tradièní pohled na hranice moností
geografického informaèního systému
a map. Podobnì jako zavedení standardù

pøed více ne 100 lety znamenalo revoluci
v oblasti distribuèních systémù vody, dává
si ESRI za cíl spolupracovat s distribuèními spoleènostmi na definici nové sady
technologických standardù pro øízení prostorových informací v dalím století.
V dneních vodovodních a kanalizaèních sítích jsou vyuívány výhody GIS technologií pro øízení, konstrukci a provozní zámìry. Typické poadavky tìchto inenýrských sítí se odráejí v poadavcích
rozvodných spoleèností na GIS:
Aktualizace GIS databází.
Vytváøení standardních a vlastních mapových produktù.
l Propojení CAD výkresù s GIS sítí.
l
l

5

Modelování
vodovodních
a kanalizačních sítí
Objektovì komponentní technologie jádra
produktu ArcInfo 8 kombinuje data a aplikaci modelování chování. Výsledkem
je pak model ArcFM, který obsahuje nejen
základní sadu tøíd objektù a jejich vlastností, ale obsahuje i pravidla jejich chování
a vazeb mezi nimi. Objektová technologie
a pouití ArcFM Water modelu významnì
ulehèuje konfigurace a úpravy pøi vlastní
implementaci. Navíc je tento objektový
model snadno roziøitelný, umoòuje vývojáøùm s minimální námahou rozíøit datový model, chování a uivatelské rozhraní systému.
I n g .
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Budoucnost
GIS
ve správì inenýrských sítí
Odpovìdìt na otázku budoucnosti GIS ve správì inenýrských sítí je nelehkým úkolem. Je to nejen tím, e v souèasné dobì není snadné
odhadnout jak budou v blízké budoucnosti vypadat rychle se mìnící rozvodné spoleènosti, ale záleí to také na tom, kam smìøuje vývoj
dneních GIS technologií. Pokusme se tedy sledovat vývoj tìchto dvou rychle se mìnících cílù a na základì jejich spoleèného prùseèíku
stanovit poadavky pracovníkù rozvodných spoleèností na GIS pro nejbliích pár let.
GIS technologie je základním prvkem informaèních systémù rozvodných spoleèností, jeliko musí budovat, øídit a udrovat velké
mnoství zaøízení nacházejících se na velkém geografickém prostoru. GIS bude tedy i nadále plnit svou standardní roli. Ukazuje se
vak, e pronikne i do nových oblastí zájmu.
S uvolnìním trhu v oblasti inenýrských sítí vyvstalo nìkolik nových trendù:
l Zákaznické sluby rozvodných spoleèností se roziøují, zákazníkùm se zvìtuje monost volby.
l Tak jak budou rozvodné spoleènosti soutìit o pøízeò zákazníkù, poroste i dùleitost kvality a rozsahu slueb pro zákazníky.
l Kontrolní orgány rozvodných spoleèností se budou zamìøovat
ve zvýené míøe na spolehlivost poskytovaných slueb.
l Bude kladen velký dùraz na produktivitu práce, efektivitu a maximální sníení nákladù.
l Prùmysl budou ovládat fúze a pohlcování meních spoleèností
vìtími, které povedou k celosvìtovým transakcím a netradièním
formám podnikání.

aplikací, co podstatnì sníí cenu implementací analýz prostorových dat do tìchto aplikací. Data finanèní, o majetku, konstrukèní
a o údrbì, která jsou získávána pomocí dalích spoleèných systémù, mohou být pøímo podrobena prostorovým analýzám bez nutnosti jejich pøenesení do prostøedí GIS.
l Bezdrátové technologie ve spojení s ji døíve diskutovanými GIS
dostupnými na Webu umoòují pøesunout potøebná geografická
data do terénu a vestrannì je pouívat bez omezení zpùsobených
drátovým pøipojením zaøízení k LAN. Tento pøístup by se mìl
stát velkou výhodou v pøípadech ivelných pohrom, kdy jsou inenýrské sítì obvykle ponièeny ve velkém rozsahu.
l Postupné zdokonalování technologií pro identifikaci pøedmìtù
pod zemským povrchem zaloených na principu echolokátoru
nebo radaru by mìlo vést ke zlevnìní sbìru dat udávajících polohu
nadzemních zaøízení.
l Programy pro management sítì sníí provozní náklady a umoní
pøesnìjí odhad poadavkù zákazníkù. Lepí metodologie øízení
dovolí pøesnìjí odhad èasu potøebného k pøedání informací zákazníkùm.
l Významnými nástroji pro rozvoj podnikatelských aktivit rozvodných spoleèností se stanou kvalitní demografické analýzy provádìné nejen nad geografickými daty za pomoci GIS nástrojù.

GIS se bude mìnit s tím, jak se budou vyvíjet moderní technologie.
Tøebae je nemoné, aby kdokoliv pøedpovìdìl vechny zmìny,
které v budoucnu nastanou, zaèínají se vyjasòovat smìry, kterými
by mìl vývoj technologií pokraèovat. Nìkolik takových trendù
vývoje i s jejich vyuitím pro správce inenýrských sítí je popsáno níe:
l GIS bude pokraèovat ve svém taení na Web, který umoní jednotný pøístup k prostorovým datùm jak pro zamìstnance, tak pro
zákazníky. Tento pøístup sníí cenu a umoní rozíøit pøístup ke
GIS v celém podniku, co se projeví ve zkvalitnìní slueb zákazníkùm a v mnoha pøípadech umoní vytváøení samoobsluných aplikací pro zákazníky.
l Rozvoj GPS technologií umoní integrovat tyto technologie
s GIS systémy a zpøesnit tak sbìr prostorových dat. Automatické
pøenesení dat nasbíraných pomocí GPS pøímo do GIS systému
povede k podstatnému sníení nákladù na poøizování vlastních
prostorových dat.
l Stále vìtí mnoství GIS dat bude volnì pøístupných na veøejných doménách, co povede k dalímu zlevòování dat.
l GIS nástroje budou stále ve vìtí míøe vkládány do obchodních

téma

Výe uvedené zmìny pøedpokládané v distribuèních spoleènostech a GIS technologiích budou vyadovat znaènou prunost dodavatelù GIS systémù. Spojování distribuèních spoleèností prostøednictvím fúzí a pohlcování meních spoleèností vìtími bude
upøednostòovat dodavatele s irokou nabídkou slueb zahrnující
více inenýrských sítí. V takovém prostøedí pak pøeije jen nìkolik
spoleèností distribujících energii nebo plyn. Ve velikých koncernech pak budou vznikat rozsáhlé GIS, které umoní vyuívat spoleèná prostorová data ve vech oblastech jejich podnikání.
Celý èlánek byl zamìøen na trendy a potenciální výsledky hledání
nových a lepích vyuití GIS. Pøestoe nìkteré z tìchto mylenek
jsou spíe spekulace, jedna vìc je jistá: Význam GIS v distribuèních spoleènostech se v budoucnu nijak nesníí, ba naopak neustále poroste.
I
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nový zpùsob sdílení geografických informací

GeographyNetwork
Popis Geography Network

Èím více lidí si zaèíná uvìdomovat význam geografických informací, tím více stoupá
potøeba snadného pøístupu k nim. Poadavek na dodání dat na CD nebo jiných digitálních mediích je ji pøekonán. Za jediný moný
prostøedek jak splnit rostoucí poadavky na geografické i jiné informace povauje mnoho lidí internet.
logií internetu a WWW. Do sítì mùe pøistupovat kadý uivatel s webovským prohlíeèem. Desktop GIS software, jako je
ArcInfo, ArcView GIS a ArcExplorer budou moci také k datùm a slubám pøistupovat, a to stejným zpùsobem, jako kdy pracují s lokálními daty.

Geography Network je svìtová sí uivatelù a poskytovatelù geografických informací, která na doruèení geografického obsahu
k prohlíeèùm nebo desktop GIS pouívá
internetovou infrastrukturu. Obsah mùe
být poskytnut ve formì tabulkových dat,
map nebo pokroèilejích slueb, napø. map
rizika povodní nebo geokódování. Hlavním
pøínosem geografické sítì je sdílení geografických informací. Uivatelé této sítì
mohou zjistit, které informace jsou pøístupné v katalogu Geography Network nebo
v prùvodci, který je udrován na síovém
serveru v ESRI. Prùvodce je vyhledávací
rejstøík vech geografických informací a slueb pøístupných uivatelùm v síti. Kadý
kanál mùe nabízet jednu nebo více slueb.
Informace a sluby mohou být fyzicky
umístìny na libovolném serveru v internetu
a mùe se k nim pøistupovat libovolným
internetovým prohlíeèem nebo desktop
GIS (ArcInfo, ArcView GIS a ArcExplorer).
Geography Network je otevøený systém,
sí mùe pouívat kdokoliv.

Klienti komunikují s GeographyNetwork
kanály vvbudovanými technologií ArcIMS.
Kadá implementace ArcIMS mùe být
pøihláena jako kanál sítì Geography Network. Poskytovatelé komerèních dat a slueb musí mít licenci na ArcIMS jako na
Application Service Provider (ASP), obchodní model pro komerèní vyuití.
Komunikace probíhá pøes otevøený protokol XML, nazvaný AXL (Arc eXtended
markup Language). AXL dovolí posílat
geografické informace pøes standardní web
spojení. Definuje ádost na obsah zadaného území a výsledkem je mapa nebo seznam dat.

Technologie pro
Geography Network
Geography Network je vystavena techno-

Začněte jako uživatel
Aby jste se dozvìdìli více o Geography
Network, nali a mohli pouít nápovìdu, navtivte portál na adrese
www.GeographyNetwork.com. Tato stránka poskytuje online popis Geography Network a pøístup k mnoha nekomerèním datùm a mapovým slubám. Jediné, co musíte
mít je správný Web prohlíeè a pøipojení
na internet.

Účastněte se jako
poskytovatel
Jsou pouze dva jednoduché kroky, jak se
stát spokojeným poskytovatelem v Geography Network.
Zaprvé, publikujte ArcIMS mapové sluby na internetu. Mapové sluby mohou obsahovat jednoduché datové vrstvy (napø.
rastry, parcely nebo ulice) a nebo sadu více
vrstev.
Zadruhé, zaregistrujte své ArcIMS
mapové sluby na stránce Geography Network. Navtivte stránku
www.GeographyNetwork.com, aby jste
dodali dalí informace o mapových slubách. Jakmile se zaregistrujete, Vae sluby
budou dalí z kanálù sítì.

www.GeographyNetwork.com
Uivatelé mohou zaèít zkoumat Geography
Network návtìvou portálu Geography
Network (Web stránky) na adrese
www.GeographyNetwork.com. Tato stránka nabízí informace o Geography Network
a obsah pøístupných slueb. Nabídnuté online nástroje umí vybrat zájmové území
a vyhledat specifikovaný geografický obsah.

ívat i standardní GIS. Zaèátkem roku
2001 ESRI poèítá, e bude více ne 100
poskytovatelù a více ne 10 000 uivatelù
Geography Network.

Vývoj
Geography Network
Geography Network se stala realitou
v kvìtnu 2000, s pøíchodem ArcIMS 3.V
létì 2000 se portál Geography Network
stal pøístupný veøejnosti, umoòující uivatelùm a poskytovatelùm zaèít sdílet nekomerèní i komerèní obsah. Koncem roku
2000, s pøíchodem nové verze ArcView GIS
a ArcInfo 8.1, bude schopen tuto sí vyu-
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Chcete-li se dozvìdìt dalí informace,
navtivte www.GeographyNetwork.com.
Zpracováno podle ArcNews 22/2

MIS

metainformaèní systém resortu ivotního prostøedí
Projekt na vytvoøení a naplnìní metainformaèního systému pro resort ivotního prostøedí oznaèovaného akronymem MIS, byl financován z prostøedkù PHARE a jeho zpracovatelem bylo konsorcium firem BRGM (Francie) a AQUATEST  Stavební geologie a.s. (Èeská
republika). Subdodavateli konsorcia byly francouzská organizace IFEM a èeská spoleènost ARCDATA PRAHA s.r.o. Projekt byl urèen
pro Ministerstvo ivotního prostøedí a jeho ètrnáct resortních organizací a øeení probíhalo v letech 1999  2000.
V resortu ivotního prostøedí existuje velké mnoství dat a informací soustøedìné v databázích, jak na ministerstvu samém, tak
v jeho specializovaných organizacích. MIS popisuje, jaký je obsah
databáze, jaký formát mají uloená data, kdo je správcem databáze
a jaký je k databázi pøístup.

Databáze metadat obsahuje popisné údaje o datových a informaèních zdrojích. Databáze metadat je realizována v RDBMS Oracle.
Vztah mezi GISovou slokou a metadaty je vytvoøen tím, e pro
kadý metadatový záznam je definováno, kde se data nacházejí
prostorovì. Tj. jsou vyjmenovány administrativní jednotky,
VCHÚ a povodí, ve kterých se data vyskytují.

Systém umoòuje popisování a následné vyhledání datových
a informaèních zdrojù existujících v resortu ivotního prostøedí.
Skládá se ze tøí hlavních èástí: zadávací aplikace, databáze
a aplikace pro vyhledávání metainformací. Základní architektura systému je uvedena na obr. 1.

Aplikace
pro vyhledávání metadat
Pøístup k datùm zabezpeèuje aplikace WebMIS, která sestává
ze serverové a klientské èásti. Serverovou èást je mono dále rozdìlit
na èást, dotazování do databáze metadat a èást zobrazování mapy.

Obr. 1  Schéma architektury MIS

Zadávací aplikace

Obr. 2  Dotazovací proces

Zadávací aplikace slouí pro popis zdrojù a jejich správu na poèítaèi
poøizovatele a pøedávání nových nebo aktualizovaných záznamù
do centrální databáze na ministerstvu ivotního prostøedí. Definice
metadat je provedena na základì standardu Evropské agentury pro
ivotní prostøedí ETCCDS (European Topic Center / Catalogue of
Data Sources) Core Data Model upraveného a doplnìného na základì poadavkù na podrobnìjí popis zdrojù.

Obì èásti jsou relativnì samostatné jednotky, kde na dotazování byla pouita technologie PHP a na zobrazování mapy technologie ESRI MapObjects IMS 2.0.
Aplikace dovoluje vyhledávat data podle více kritérií:
l podle organizace, která metadata vytvoøila
l podle tématu nebo skupiny do které metadata patøí
l podle klíèových slov ze slovníku GEMET
l podle text v titulku a abstraktu metadat
l podle geografické lokalizace dat.

Databáze
MIS obsahuje dvì databáze: databáze mapových vrstev a databáze
metadat.
Databáze mapových vrstev obsahuje data ve formátu ESRI Shapefile a to:
Hranice administrativních jednotek (okresy, kraje)
Hranice velkoploných chránìných území (národní parky, CHKO)
Hranice povodí
Data topografického pozadí z ArcÈR 500:
l Obce
l Silnice
l Vodní toky + vodní plochy.

PHP engine bìí na web serveru IIS 4.0 firmy Microsoft.
Mapová èást aplikace slouí pro interaktivní lokalizaci metadat
na mapì a pro zobrazení polohy nalezených metadat. Aplikace je
naprogramována jako mapový server s pouitím MapObjects
IMS. Nastavení mapy se provádí ArcExplorerem 1.1.
Klientem v aplikaci WebMIS je internetový prohlíeè MS IE 4.0+

8

téma

nebo Netscape 4.5+. K zobrazení mapy je pouit Java applet, uivatelské rozhraní je naprogramováno v HTML a JavaScriptu.
Vzhled stránky urèené pro vyhledávání vidíte na obr. 3. Kromì této
stránky nabízí aplikace jednoduchý mapový prohlíeè, který slouí pro snazí orientaci, a má funkce pro nalezení obce, VCHÚ nebo
povodí a jejich zvýraznìní na mapì. Viz obr 4.

Obr. 5

Obr. 3

Obr. 6

Závěr
MIS pøedstavuje otevøený systém, který mùe nýt libovolnì doplòován novými záznamy a existující záznamy je moné po kadé
zmìnì aktualizovat. Bìhem prací projektu byla databáze metazáznamù naplnìna více ne 200 záznamy popisujícími datové a informaèní zdroje vzniklé a udrované jak v rámci Ministerstva ivotního prostøedí, tak v rámci resortních organizací. Katalog je dostupný
prostøednictvím stránky Ministerstva ivotního prostøedí.

Obr. 4

Nalezené záznamy metadat se zobrazují ve zestruènìné formì jako
titulek, abstrakt a URL tvùrce metadat (obr 5). Kliknutím na titulek
záznamu je moné vyvolat podrobné zobrazení, které obsahuje
vechna data z MIS databáze (obr 6). Aplikace je doprovázena
podrobnou nápovìdou.

Ing. Tomá Brandalík, Ing. Miroslav Fanta
A R C D A T A
P R A H A ,
s . r . o

Celá aplikace je vytvoøena ve tøech jazykových mutacích: èesky,
anglicky a nìmecky.
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Pozemkové úpravy
a ArcView

Pokraèující digitalizace katastrálních map a jejich vyuívání v informaèních
systémech jednotlivých pozemkových úøadù s sebou pøinesla té otázku, lo-li by tato data jednoduchým zpùsobem pouívat
u stávajících uivatelù systémù ArcView 3.1 a vyích, kteøí se zabývají problematikou pozemkových úprav, resp. èinností, která je
standardizována vyhlákou 427/1991 Sb. MZ ÈR.
Tato vyhláka øeí zpracování návrhu pozemkových úprav podle pravidel posuzování pøimìøenosti kvality a výmìry vymìòovaných pozemkù (uf!) a z hlediska
systému ArcView vlastnì øíká :
Pokud má pan XY dostat za své pozemky
nìjaké náhradní, pak mì (ArcView):

l uka tyto pozemky (já si naètu jejich plochy a ceny)
l uka, kde je usedlost pana XY a kudy na
své pozemky chodí (já si naètu vzdálenosti
od pùvodní usedlosti)
l oznaè hranice, které budou oznaèovat náhradní pozemky a opìt kudy se k nim chodí
a já (ArcView) Ti za to povím, zda:
l rozdíl velikostí tìchto ploch leí v toleranci dané vyhlákou
l rozdíl vzdáleností od pùvodní usedlosti
leí v toleranci dané vyhlákou
l rozdíl v cenách tìchto pozemkù leí
v toleranci dané vyhlákou.

V pøípadì, e by se vám líbil takový zpùsob zpracovávání návrhù pozemkových
úprav a ke své práci máte k dispozici systém ArcView, pak mùete pouít rozíøe-

ní (extension), které bylo k tomuto úèelu
vytvoøeno.

3. slouí ke specifikaci výstupù a zobrazení
výsledkù.

Příprava vstupních dat

Nastavení vstupních
parametrů

Tato EXTENSION pøedpokládá uloení
grafických (SGI) i popisných (SPI) dat na
serveru, pøièem sdílení SPI je zajitìno
pøipojením pøes ODBC.
Aby bylo mono odeèítat velikosti ploch
pozemkù pøímo z grafiky, je nutno pøevést
DGN pøísluného katastrálního území do
polygonového formátu. K tomuto úèelu
bylo vytvoøeno rozíøení (extension)
PREVOD DgnSHP, které slouí jako jednoduchý prùvodce, jeho výstupem je polygonová vrstva parcel s FAT tabulkou v potøebném formátu. Jeliko ArcView bohuel
nezná podobnou funkci, jakou je BUILD
POLY v systému ARC/INFO (popø.
DAK), je nutno provést tento krok na pøedpøipraveném polyliniovém SHP zvlá.

Práce s rozšířením
pozemkových úprav
Po standardním sputìní extension se objeví formuláø, který je rozdìlen do tøí èástí:
1. slouí k nastavení vstupních parametrù
2. slouí k výbìru vstupních dat

Základním nastavením je výbìr ZOBRAZENÍ, ve kterém se bude pracovat a které
ze zobrazených témat reprezentuje TÉMA
PARCEL s potøebnou strukturou atributové tabulky. Nastavením tématu parcel se
vytvoøí spojení mezi dialogem a zobrazením pøi výbìru jednotlivých pozemkù a zároveò se zpøístupní druhá èást formuláøe, tj.
èást pùvodních pozemkù.
Pracovní téma je libovolný polygonový
shapefile a ArcView si do nìj ukládá výsledky zpracování poadavkù uivatele - jeho
nastavením se zpøístupní tøetí èást formuláøe, tj. èást vymìòovaných pozemkù.
Zadáním tématu bonit dochází pøi oceòování vymìòovaných pozemkù pøímo k výpoètu ceny na základì naètené plochy území
a hranic jednotek bonit. Toto nastavení je
nepovinné a vyuívá se tam, kde je toto
téma k dispozici.
Extension té dává uivateli monost vytvoøit si pro svoji potøebu téma vymìòovaných pozemkù - tzn. z existujícího tématu
parcel mu vygeneruje nový polygonový
shapefile, kde jsou smazány hranice mezi
pozemky zvoleného druhu. Tuto vrstvu si
mùe novì rozparcelovávat a modelovat si
monosti nového uspoøádání jednotlivých
parcel - její nastavení je nepovinné.
Dále lze nastavit tolerance, v jakých bude
provádìno vyhodnocování vymìòovaných
pozemkù. Hodnoty tìchto tolerancí jsou
dány výe zmínìnou vyhlákou a jedná se
o procentuální vyjádøení moného rozdílu
ve výmìøe, cenì a vzdálenosti od pùvodní
usedlosti.
Zadání pùvodní usedlosti není nutné pro
práci s pùvodními a vymìòovanými pozemky, nebudou se pak ale vypoèítávat
a porovnávat vzdálenosti pozemkù od pù-
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vodní usedlosti. Zadání provedete oznaèením místa na mapì pomocí tlaèítka na dialogu (kliknutím na pøísluné místo v zobrazení).

Původní pozemky
Druhá èást dialogu slouí k výbìru pozemkù, které jsou pøedmìtem pozemkového øízení, tzn. jejich parametry (plocha, cena
a vzdálenost od pùvodní usedlosti) slouí
jako vstupní hodnoty pro porovnání s hodnotami vymìòovaných pozemkù.
Jejich výbìr lze provést pomocí klasických
nástrojù ArcView, nebo pomocí tlaèítka
v y b r a t - tento výbìr pomocí podmínky
lze provádìt zadáním parcelního èísla,
vlastníka, listu vlastnictví, nebo èísla popisného a lze provádìt nový výbìr, nebo
výbìr pøidat k ji vybraným parcelám.
Seznam vzdáleností pozemkù obsahuje pro
kadý pozemek vzdálenost od pùvodní
usedlosti. Vybráním pozemku v seznamu

se v aktivním oknì zobrazí linie spojující
pùvodní usedlost a vybraný pozemek (poèáteèní nastavení spojuje støed polygonu
pozemku a bod pùvodní usedlosti, uivatel
musí upravit tuto linii tak, aby kopírovala
skuteèný prùbìh cesty od pùvodní usedlosti k danému pozemku). Jsou-li naèteny
vzdálenosti pro vechny vybrané pozemky, aritmetickým prùmìrem se vypoète
vstupní hodnota vzdálenosti od pùvodní
usedlosti. Do spodní tabulky jsou pak napoèítávány celkové údaje o ploe a cenì,
a je-li zadána pùvodní usedlost, vypoèítává
se její prùmìrná vzdálenost od vybraných
pùvodních pozemkù.
Výbìrem parcely v seznamu lze pracovat
s kadou parcelou zvlá. Pomocí tlaèítka
VLASTNOSTI lze k vybrané parcele získat základní informace z tabulek SPI, tlaèítko ZRUIT vymae parcelu ze seznamu
a zobrazení a budou pøepoèítány souètové
hodnoty PLOCHA, CENA a VZDÁLENOST, tlaèítko UKÁZAT NA MAPÌ rozbliká vybranou parcelu v zobrazení. Tlaèítko TISK DO SOUBORU vytvoøí tiskovou
sestavu vybraných pùvodních pozemkù
a zobrazí ji v programu NOTEPAD, kde
s ní lze standardními nástroji Windows dále
pracovat.

soft

wa.re

se oznaèí v zobrazení hranice oblastí, které
mají reprezentovat vymìòované pozemky.
Po odmáèknutí tlaèítka NAÈÍST OBLASTI se tìmito polygony vybrané parcely naètou do pracovní vrstvy, jejich hranice se
oøízne dle tìchto polygonù, a napoèítají se
souètové poloky PLOCHA, CENA a
VZDÁLENOST a porovnají se s pùvodními pozemky, zda leí v tolerancích daných
v nastavení. V pøípadì, e ANO, je políèko
podbarveno ZELENÌ, v opaèném pøípadì
ÈERVENÌ.
Výbìrem parcely v seznamu lze pracovat s
kadou parcelou zvlá. Pomocí tlaèítka
VLASTNOSTI lze k vybrané parcele získat základní informace z tabulek SPI katastrálního úøadu, tlaèítko UKÁZAT NA
MAPÌ rozbliká vybranou parcelu v zobrazení. Tlaèítko TISK DO SOUBORU vytvoøí tiskovou sestavu vymìòovaných po-

zemkù a zobrazí ji opìt v programu
NOTEPAD, kde s ní lze dále pracovat.

Závěr

Tato extension si neklade za cíl nahradit speciálnì vytvoøené nadstavby pro pozemkové úpravy, zamìøování, atd., jejich ceny se
pohybují v øádech desetitisícù, ale spí chce
pomoci stávajícím uivatelùm systému
ArcView vyuít grafická a popisná data katastrálního úøadu k modelování, popø. zpracování návrhù pozemkových úprav tak,
aby odpovídaly vyhláce 427/1991 Sb. MZ
ÈR.
Tomu odpovídá té cena, která èiní
7 200,- Kè bez DPH, pøièem blií informace lze získat na adrese :

Vyměňované pozemky
Libovolným polygonem nakresleným standardními nástroji ArcView, nebo výbìrem
plochy v tématu vymìòovaných pozemkù,
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Nové rozíøení nejen pro ArcView

Stereo Analyst

V srpnu 2000 uvedla firma ERDAS na trh nový software Stereo Analyst, pomocí nìho nyní mohou uivatelé GIS firem ESRI a ERDAS
velice snadno poøizovat pøesná tøírozmìrná data pro svùj GIS.

Digitalizace 3D vektorové vrstvy èi mìøení prostorových vztahù
probíhá ve Stereo Analyst na základì vytvoøení stereo modelu
z pøekrývajících se snímkù zemského povrchu. Operátor vyuívá
speciálních brýlí, které mu umoní vnímat na obrazovce poèítaèe
tøetí rozmìr.
Stereo Analyst ocení uivatelé GIS mnoha oborù. Pomocí tohoto
nástroje toti mohou získat informace o sklonu terénu, o výce
budov, lesních porostù èi jednotlivých stromù a dalích objektù,
mohou urèit vzdálenost mezi dvìma objekty po terénu èi zmìøit
nadmoøskou výku v jakémkoli bodì.
Tento zpùsob mìøení geografických souøadnic a prostorových
vztahù je oproti mìøení v terénu nejen èasovì a finanènì výhodnìjí, ale je také nezastupitelný v pøípadì etøení v nepøístupných èi
tìko pøístupných oblastech.
Digitalizací prùbìhu zájmových prvkù vytváøí uivatel vektorovou vrstvu ve formátu 3D shapefile, která mùe být vizualizována
prostorovì v ArcView 3D Analyst èi IMAGINE VirtualGIS anebo
vyuívána klasickým zpùsobem v ArcView, ArcInfo 8, ERDAS
IMAGINE, aj. systémech.
Výstupem ze Stereo Analyst mùe být také shapefile vrstevnic èi
soubor zlomových èar a výkových bodù v ASCII formátu, které
jsou vstupem pro vytvoøení výkového modelu (trojúhelníkového
èi rastrového) v systémech ESRI a ERDAS.
Stávající vrstvy Vaeho GIS, které byly poøízeny ve 2D, mohou
být pomocí Stereo Analyst konvertovány do 3D buï automaticky,
podle výkového modelu, anebo ruèní editací.
Vyhodnocení ve stereoskopickém reimu bylo donedávna výsadou
specializovaných profesionálních pracovi. Stereo Analyst je navren tak, aby tento druh vyhodnocení mohl být realizován na

softwa.re

kadém pracoviti GIS. Uivateli postaèí pouze vstupní kolení,
kde získá nezbytné základní teoretické znalosti a nauèí se efektivnì
vyuívat funkce Stereo Analyst. Uivatelské rozhraní je navreno
tak, aby obsluha Stereo Analyst byla snadná a umoòovala efektivní tvorbu datových vrstev. Stereo Analyst pracuje na platformì
Windows NT, poèítaè vak musí být vybaven vhodnou grafickou
kartou a stereoskopickými brýlemi bezdrátovì øízenými infraèervenými paprsky.
Stereo Analyst je mono nainstalovat buï jako rozíøení pro
ArcView èi ERDAS IMAGINE, nebo i jako samostatný program.
Pro vytvoøení stereoskopického modelu lze vyuít digitální data
zemského povrchu z jakéhokoli zdroje (druicové snímky, mìøické
letecké snímky, snímky poøízené nemìøickou kamerou èi fotoaparátem anebo sekvence z videozáznamu). Vyhodnocovat lze i snímky pozemní fotogrammetrie. Aby stereoskopický model byl
správnì umístìn v prostoru a výsledné vrstvy byly v souladu se
stávajícími vrstvami GIS, je zapotøebí znát prvky vnìjí a vnitøní
orientace. Tyto údaje, získá uivatel buï jako výstup
z (aero)triangulace snímkù (kterou lze provést napø. v modulu
IMAGINE OrthoBASE), nebo je si mùe vyádat od poøizovatele
snímkù (pokud ten je má k dispozici z navigaèního systému letadla
nebo byly zamìøeny v pøípadì pozemního snímkování) èi od pracovitì, které provádí ortorektifikaci snímkù.
Pokud Vás monosti, které pøináí Stereo Analyst, zaujaly
a rádi byste svùj GIS obohatili o tøetí rozmìr, doporuèujeme
Vám navtívit webové stránky vìnované Stereo Analyst
(http://www2.erdas.com/stereoanalyst/default.htm) anebo nás
kontaktovat pro více informací a pøedvedení software.
I

12

n

g

.

S

y

l

v

a

C

h

m

e

l

a

ø

o

v

á

version 1.2

LizardTech Online Viewer
Viewer nabízí monost prohlíet rastry komprimované programem MrSID v aplikacích podporující ovládací prvky ActiveX (napø. balík
programù MS Office). Snímek vkládáme do dokumentu ve formátu SID jako objekt ActiveX. Po vloení mùeme libovolným zoomováním a posunováním nastavit dle naich potøeb. Dále jej ji pouze uloíme do standardního rastru podle default funkce toho kterého
softwaru ji jen jako nezbytný výøez, který vyhovuje naim potøebám.

Postup při instalaci:

Postup pøi nastavování ve Wordu:
na panelu ovládací prvky klepnìte na ikonu
Dalí ovládací prvky a vyberte poloku
registrovat vlastní ovládací prvek  jedná se
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tipy a triky

Pøíklad

o soubor MrSIDI.ocx (pøi standardní instalaci jej najdete v adresáøi c:\Program Files\LizardTech\LizardTech Online Viewer
1.2a).

Dále je tøeba v programu RegSvr32.Exe doplnit cestu ke knihovnì ComCat.DLL (viz
pøíklad)

Na http://www.lizardtech.com nebo
na www.arcdata.cz si mùete zdarma stáhnout LizardTech Online Viewer 1.2. Celý
prùbìh instalace probíhá tak, jak jsou uivatelé Windows 9x/NT zvyklí, pouze
na konci instalace je v potøeba zakázat volbu LizardTech Online Viewer jako default
prohlíeè pro SID obrázky.

d

r

l

e

Pro Windows 95:
RegSvr32.Exe <Path for Windows\System> \ComCat.DLL
Pro Windows NT 4.0: RegSvr32.Exe <Path for Winnt\System32> \ComCat.DLL
Napø. pro Windows NT: C:\Program Files\LizardTech\LizardTech Online Viewer 1.2a\ RegSvr32.Exe C:\ Winnt\System32\ComCat.DLL

l
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CADFusion
v.
1.0
pøímá editace CAD formátù v ArcView

Rozíøením CADFusion je mono vylepit ArcView od verze 3.1
na platformì MS Windows 95/98/NT 4.0. Hardwarové nároky rozíøení CADFusion uspokojí poèítaè, který svým výkonem vyhovuje pro práci s ArcView.

Rádi byste editovali a ukládali soubory formátu AutoCad pøímo
v ArcView bez nutnosti jejich pøevodu do formátu Shapefile? V tom
pøípadì je pro Vás k dispozici nové rozíøení CADFusion 1.0, které umoòuje neomezenou manipulaci se soubory typu *.dwg
a *.dxf verze 12, 13, 14, vèetnì konverze do Shapefile.

Dialogové okno Export theme as drawing

30 denní zkuební verzi je moné získat zdarma po vyplnìní registraèního formuláøe na adrese: www.cadfusion.com.
Instalaèní soubor CADFusion.exe má 3541 KB. Po jeho sputìní
probìhne zcela automatická instalace, která vyuívá informace zapsané v registru poèítaèe. Pokud je na poèítaèi nainstalováno více
verzí ArcView, CADFusion se instaluje k naposledy instalované
verzi. Pro usnadnìní práce s tímto rozíøením se automaticky nainstaluje rovnì pøehledná nápovìda.
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Blíí se listopad a s ním i 9. konference uivatelù geografických informaèních systémù
ESRI a ERDAS v Èeské republice. Jsme
rádi, e Vás opìt mùeme pozvat do pøíjemných prostor Mìstské knihovny
v Praze na Mariánském námìstí.
9. konference se koná 2. a 3. listopadu, tentokráte ve ètvrtek a v pátek (omlouváme se
vem, kteøí jste ji dostali nebo teprve dostanete druhý cirkuláø, za chybu, která se

nám do nìj vloudila: konference je opravdu
ve ètvrtek a v pátek). Tak, jak je zvykem,
z druhého konferenèního cirkuláøe jste mìli
monost se dozvìdìt základní informace
k organizaci konference. Koneèná verze
programu se pøipravuje a rádi bychom ji
zveøejnili, tentokrát s pøedstihem, na naí
stránce www.arcdata.cz.
V prostorách Mìstské knihovny budou
probíhat pøednáky a workshopy ve Vel-

kém i Malém sále, úèast pøislíbili také odborníci z ESRI a ERDAS a to Bernard
Szukalski, John Shears a John Allan. Opìt
probìhne soutì posterù a vítìzové budou
odmìnìni na spoleèenském veèeru, který
jste si, zdá se, oblíbili.
Ji teï Vám dìkujeme za Vá podíl na konferenci, tøeba jen úèastí, a oèekáváme Vae
pøipomínky a postøehy, abychom mìli inspiraci pro konferenci v roce 2001.

20. světová konference ESRI
Ve dnech 26. - 30. 6. 2000 se v kalifornském
SanDiegu konala jubilejní 20. celosvìtová
konference uivatelù ESRI. Letos se konference zúèastnilo témìø 9 600 návtìvníkù
z 86 zemí, proti loòskému roku je to dalí
nárùst.
Z Èeské Republiky se tradiènì zúèastnila
ARCDATA PRAHA, T-MAPY a Vojenský topografický ústav, dále pak Západoèeská energetika, Vysoká kola báòská
a Hydrosoft Praha.

zprávy

První den byl program spoleèný pro vechny úèastníky. Velká èást byla vìnována
pøedstavení nové øady produktù s názvem
ArcGIS, o které se více dozvíte v tomto èísle èasopisu ve èlánku nazvaném ArcGIS nová rodina produktù firmy ESRI. Letoní
konferencí se neslo heslo Geography - Our
Global Network. Jack Dangermond ve své
úvodní pøednáce promluvil o Geography
Network, novém systému pro publikování, sdílení a vyuívání digitálních geografických informací v prostøedí internetu. Blií
informace najdete v èlánku nazvaném Geography Network aneb nový zpùsob sdílení
geografických informací.
V úterý se tento nejvìtí pøednákový sál
zmìnil v rozsáhlou výstavu firem. Stánky
zde mìli nejrùznìjí obchodní partneøi
ESRI, jak z oblasti software (napø. ERDAS,
LizardTech, Space Imaging), tak z oblasti

hardware (napø. Compaq, HewlettPackard, IBM, Leica, Sun).
V pondìlí veèer byla slavnostnì zahájena
výstava posterù. Soutìilo se v mnoha nejrùznìjích kategoriích.
ARCDATA PRAHA se zúèastnila tøemi
postery. Nejvìtí úspìch mìla zábavná spoleèenská hra, která byla pøipravena na spoleèenský veèer na konferenci Seè 2000
a její základ tvoøila vektorová databáze
ArcÈR 500. Bìhem výstavy specielní komise vybrala postery, které budou pouity
pro ESRI Map Book. Zbytek byl poslán
do Washingtonu do Kongresové knihovny,
kde se mapy archivují.
Vojenský topografický ústav pøivezl z Dobruky obøí poster DMÚ 25. Kapitán Ing.
Lubo Reimann u nìj pøevzal plaketu
za zásluhy pøi práci s GIS z rukou øeditele
NIMA, generála Jamese C. Kinga.
V úterý, ve støedu a ve ètvrtek si ji musel
kadý sestavit z iroké nabídky vlastní
program. Technické workshopy probíhaly
paralelnì v osmnácti sálech, skupinové prezentace tøí a pìti lidí na obdobné téma
v devatenácti sálech a individuální uivatelské pøednáky v pìti sálech. Workshopy
a skupinové pøednáky byly devadesátiminutové, individuální pøednáky tøicetiminutové. Bìhem jednoho dne se daly stihnout
ètyøi workshopy (pøípadnì skupinové
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pøednáky) nebo deset individuálních pøednáek. Pøes poledne probíhala setkání zájmových skupin veho druhu (napø. uivatelù produktù LizardTech, organizátorù
akce GIS Day, atd.)
V úterý a ve støedu veèer se konala opìt
nejrùznìjí spoleèenská setkání. Nae firma
se zúèastnila regionálního setkání uivatelù
z východní Evropy (sem je zaøazena Èeská
Republika) a sponzorského veèera firmy
Compaq.
Ve ètvrtek, poslední veèer konání konference, probìhla velkolepá karibská párty.
Pøipraveno bylo stylové bohaté obèerstvení, stánky s rùznými soutìemi, vìtkynì,
ivá muzika.
Organizátoøi konference dìlali ve pro to,
aby uivatelé byli maximálnì informováni.
Kadé ráno byl volnì k dispozici deník UC
DAILY, kde byl popsán prùbìh vech dùleitých akcí, které probìhly pøedelý den
a pozvánka na akce daného dne. Na nìkolika místech byla Message centra, ze kterých
mohl kadý poslat libovolnému úèastníkovi konference vzkaz a pøeèíst si vzkazy
svoje. Souèástí výstavy bylo internetové
pracovitì, co bylo cca 20 poèítaèù,
ze kterých mohl kadý zdarma pøistupovat
do internetové sítì. Pro rodièe nebyl problém se dostavit na konferenci se svými
dìtmi, protoe pro nejmení byl pøipraven

GIS Kids Camp s bohatým programem.
V pátek probìhlo spoleèné zakonèení
v sousedním hotelu Marriott. Pøi této pøíleitosti byli vyhláeni vítìzové poster sessi-

on a pøedána øada ocenìní za nejrùznìjí zásluhy v oblasti GIS. Kadý se zúèastnìných uivatelù se mohl na cokoliv zeptat
managerù jednotlivých produktù nebo pøí-

mo prezidenta Jacka Dangermonda.
Pøítí rok se konference uskuteèní na stejném místì, a to v termínu 9. - 13. 7. 2001.

Nová verze ERDAS MapSheets Express
ERDAS MapSheets Express - nejen prohlíeèka geografických dat ale také nástroj pro
snadnou a rychlou tvorbu map pro prezentaci v prostøedí MS Office a Internetu - roziøuje v nové verzi seznam vyuitelných

formátù o formát MrSID. Uivatelé tak
mohou zdarma prohlíet geografická data ve
formátu MrSID, zobrazovat nad nimi podle
svých pøedstav vektorová data, analyzovat
zobrazené území a vytvoøit mapovou kom-

pozici pro prezentaci v MS Word, MS
Power Point èi ve formátu HTML. Více informací naleznete na naí internetové stránce, odkud si program ERDAS MapSheets
Express mùete zdrama stáhnout.

Seminář o využití GPS v GIS
Firma ARCDATA PRAHA, s.r.o., výhradní distributor firmy ESRI v ÈR, a firma
GEFOS, a.s., výhradní zástupce firmy Leica Geosystems v ÈR, uspoøádaly dne
11. záøí t.r. v Prùhonicích semináø s názvem

Sbìr a aktualizace dat s vyuitím GPS.
Byl zde pøedstaven nový kapesní GIS
ArcPad, rozíøení ArcView Tracking Analyst
pro sledování objektù v reálném èase a øada
pøijímacích aparatur GPS System 500.

V terénu pak mohli úèastníci vidìt praktickou ukázku propojení ArcPad s GPS GS 50.
V závìru semináøe probìhlo malé obèerstvení, které bylo spojeno s losováním o ceny
poøádajících firem.

GIS jedineènou pøíleitostí, kdy mohou
svému okolí pøedstavit tuto technologii
a pøedvést dosaené výsledky.

nebo e-mailové adrese: jitka@arcdata.cz

Den GIS se blíží
Oznaète si v kalendáøi 15. listopad 2000
jako 2. roèník Dne GIS.
Po úspìném prvním roèníku Dne GIS, který byl vyhláen na 19. listopad 1999, stanovily americké spoleènosti geografù National Geographic Society a Association
of American Geographers termín druhého
roèníku Dne GIS na støedu 15. listopadu
2000.
Smyslem Dne GIS je seznamovat irokou
veøejnost, zejména pak mladou generaci
s monostmi a pøínosem geografických informaèních systémù. Pro tvùrce GIS je Den

Doporuèujeme zorganizovat den otevøených dveøí ve Vaí firmì, uspoøádat výstavu mapových výstupù nebo tøeba pøednáet ve kole, kterou navtìvuje Vae dítì.
Svùj program na GIS Day mùete zaregistrovat na adrese http://www.gisday.com/
gisday/registration_int.html. Pokud se
chcete podìlit o svùj nápad, pøípadnì se
s námi poradit, jak se zapojit, kontaktujte
Jitku Exnerovou na telefonu 02/24 91 13 08,

Kdo se doposud pøihlásil z ÈR:
GISarch studio
Magistrát mìsta Ostravy
Mìsto Hradec Králové
T-Mapy
Univerzita Palackého v Olomouci
Vojenský topografický ústav v Dobruce
Popis pøipravovaných aktivit vèetnì adres
a kontaktních osob najdete na adrese
http://gis.esri.com/gisday/search.cfm.
Zde najdete také ty, kteøí se k akci pøipojili
po uzávìrce tohoto èísla ArcRevue.

Termíny školení a nová školení
Dovolujeme si Vás upozornit na vyhláené termíny kolení pro konec roku
2000.
20. - 21. 11.
4. - 5. 12.

ArcView GIS I
ArcView GIS I

Po vydání informaèní broury o kolení
jsme do nabídky zaøadili tyto nové kurzy:
22. - 24. 11. ArcSDE - úvodní kolení
6. - 8. 12.
Práce s Geodatabase
11. - 15. 12. ArcInfo - programování
v prostøedí Visual Basic for Applications

Popis jednotlivých kurzù a formuláø pro
pøihláení naleznete na webovské stránce
ARCDATA PRAHA  www.arcdata.cz
V pøípadì zájmu o kolení, pro které není
termín vyhláen, kontaktujte sekretariát firmy ARCDATA PRAHA.

ERDAS a ESRI pomáhají při soudním procesu s válečnými zločinci
ESRI Nederland, nizozemská poboèka firmy ESRI a zároveò distributor firmy
ERDAS, vytvoøila na ádost dánské topografické sluby mapy reliéfu terénu, které
byly pouity pøi procesu pøed haagským
soudním tribunálem pro váleèné zloèiny
v bývalé Jugoslávii. Bosenskosrbský generál Radislav Krstic byl zde obvinìn, e na
jeho pøíkaz byly v Srebrenici popraveny
a pohøbeny tisíce muslimských civilistù.
Jedná se pravdìpodobnì o nejvìtí maso-

vou vradu civilistù v Evropì od druhé svìtové války - speciální týmy exhumovaly tisíce tìl a odhaduje se, e celkový poèet
zmasakrovaných osob byl nejménì 7 500.
Jeliko znalost území je klíèová pro správnou interpretaci tvrzení svìdkù, bylo objednáno vytvoøení map reliéfu terénu tìch
míst Bosny, kde je podezøení, e se tyto
hrùzy udály.
ESRI Nederland pro tento úèel pouila digitální výková data (DTED), která dodala

15

dánská topografická sluba, a v ERDAS
IMAGINE z nich zpracovala mapy se stínovaným reliéfem. Do tìchto map bylo navíc zahrnuto zalesnìní a poté v systému
ArcInfo pøidána silnièní sí a popisy. Výsledkem byly snadno èitelné a srozumitelné
mapy velmi realisticky znázoròující geografické podmínky daných oblastí, které prokurátoøi pouili jako podpùrné svìdectví
pøi procesu.
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informace pro uivatele software
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Ing. Jitka Exnerová, Ing. Vladimír Zenkl
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Ing. Petr Seidl, CSc., Ing. Eva Melounová, Ing. Sylva Chmelaøová, Zdenka Kacerovská
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r e d a k c e :
ARCDATA PRAHA, s. r. o., Dittrichova 21, 120 00 Praha 2
tel.: (02) 249 113 08, 249 113 10
fax: (02) 249 113 09
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Logo a n·zev ARCDATA PRAHA jsou registrovanÈ obchodnÌ znaËky firmy ARCDATA PRAHA, s. r. o. ARC/INFO, ArcCAD, ArcView,
ESRI, MapObjects, and PC ARC/INFO jsou registrovanÈ obchodnÌ znaËky firmy Environmental Systems Research Institute,
Inc., 3D Analyst, ARC COGO, ARC GRID, AML, ARC NETWORK, ARC News, ARC TIN, ARC/INFO LIBRARIAN, ARCEDIT,
ArcExplorer, ArcExpress, ArcFM, ArcLogistics, ARCPLOT, ArcPress, ArcScan, ArcScene, ArcSDE, ArcSdl, ARCSHELL, ArcStorm,
ArcTools, ArcUser, Avenue, DAK, DATABASE INTEGRATOR, FormEdit, IMAGE INTEGRATOR, MapCafÈ, NetEngine, PC ARCEDIT,
PC ARCPLOT, PC ARCSHELL, PC DATA CONVERSION, PC NETWORK, PC OVERLAY, PC STARTER KIT, PC TABLES,
Spatial Database Engine, SDE, SML, StreetMap, TABLES a ViewMaker jsou obchodnÌmi znaËkami firmy Environmental Systems
Research Institute, Inc.
ERDAS a ERDAS IMAGINE jsou registrovanÈ obchodnÌ znaËky firmy ERDAS, Inc. IMAGINE Essentials,
IMAGINE Advantage, IMAGINE Professional, IMAGINE LZW, IMAGINE NITF, IMAGINE VirtualGIS, IMAGINE Vector, IMAGINE
RadarInterpreter, IMAGINE OrthoRadar, IMAGINE StereoSAR DEM, IMAGINE IFSAR DEM a IMAGINE OrthoMAX jsou obchodnÌ
znaËky firmy ERDAS, Inc.
OstatnÌ n·zvy firem a v˝robk˘ jsou obchodnÌ znaËky nebo registrovanÈ obchodnÌ znaËky p¯Ìsluön˝ch vlastnÌk˘.
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