Možnosti
pro vývoj v ArcGIS
Vytvořte GIS na míru

ArcGIS Engine
ArcGIS Engine je soubor komponent a prostředků pro vývojáře, určených pro tvorbu nových aplikací a k rozšiřování funkcí těch
stávajících. Základ tvoří soubor knihoven ArcObjects, což jsou základní stavební kameny systému ArcGIS. Díky nim je možné
vytvářet aplikace prostředím, ovládáním a funkčností velmi podobné tomu, na co jsou uživatelé zvyklí z ArcGIS Desktop.
Vývojové prostředí ArcGIS Engine nabízí mnoho nástrojů pro tvorbu aplikací a podporu různých platforem. Jeho možnosti lze
shrnout do následujících bodů:
•

připravené ovládací prvky – součástí instalace ArcGIS Engine jsou již hotové ovládací prvky použitelné při tvorbě grafického
uživatelského rozhraní. Patří mezi ně například mapové okno, tabulka obsahu, zobrazení glóbu, návrhu stránky a další.

•

dynamické zobrazování – ArcGIS Engine poskytuje mechanismy pro rychlé překreslování grafiky.

•

prostorové analýzy – ArcGIS Engine podporuje geoprocessing včetně vektorových, rastrových, 3D a síťových analýz, stejně
tak jako podporuje tvorbu modelů, skriptů a nástrojů.

•

nástrojové lišty – ArcGIS Engine zahrnuje připravené nástroje pro posun mapy, identifikaci prvku, výběr, editaci atd.

•

pokročilá editace – podpora úloh jako je přidání, změna a smazání bodových, liniových a polygonových prvků.

•

podpora programovacích rozhraní – ArcGIS Engine podporuje rozhraní pro programování aplikací v prostředí COM, .NET,
C++ a Java na platformách Windows, Solaris a Linux.

ArcGIS Engine Software Developer Kit (SDK)
ArcGIS Engine SDK je sada nástrojů pro vývojáře geografických informačních systémů.Kromě zmíněných knihoven ArcObjects
a ovládacích prvků obsahuje také šablony projektů, ukázky kódu, přehledně zpracovanou nápovědu a průvodce integrovatelné
do vývojového prostředí (IDE).

ArcGIS Engine Runtime
ArcGIS Engine Runtime umožňuje spouštět aplikace vytvořené pomocí ArcGIS Engine SDK. Pro spuštění aplikace vytvořené po‑
mocí .NET je třeba mít nainstalované ArcGIS Engine Runtime s podporou .NET. Pokud jsou v aplikacích použity funkce z nadsta‑
veb ArcGIS, je pro každou z těchto instalací vyžadována vlastní licence dotyčné nadstavby.

Vývojová rozhraní ArcGIS Serveru
ArcGIS Server nabízí komplexní vývojové nástroje pro webové a mobilní platformy. Pro vývoj webových aplikací jsou k dispo‑
zici serverová aplikační prostředí Web ADF pro .NET a Java a klientské aplikační prostředí Web API pro JavaScript, Adobe Flex
a Microsoft Silverlight.
Vývoj mobilních aplikací pro platformu Windows Mobile lze realizovat v prostředí ArcGIS Mobile SDK (.NET CF, WPF). Mobilní apli‑
kace pro Windows Phone 7, iOS a Android lze vytvářet v aplikačních prostředích Mobile API pro Windows Phone, iOS a Android.
Tyto vývojové platformy výrazně zefektivňují tvorbu vlastních řešení.
Vedle vývoje koncových aplikací lze rozšiřovat vlastní funkcionalitu ArcGIS Serveru a poskytovat ji uživatelům formou webových
služeb. Integraci těchto a dalších služeb GIS do komplexních informačních systémů umožňují standardizovaná rozhraní ArcGIS
Serveru SOAP, REST a OGC.

ArcGIS Mobile
ArcGIS Mobile umožňuje využívat platformu ArcGIS v terénu prostřednictvím aplikací vytvořených pomocí vývojového prostředí
ArcGIS Mobile SDK, které je k dispozici ve verzi ArcGIS Server Advanced Enterprise. Vedle SDK je součástí ArcGIS Mobile také při‑
pravená mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Windows Mobile. Ta umožňuje správu, tvorbu a editaci dat, prohlí‑
žení map a plánování úloh. Projekty pro mobilní aplikace lze vytvářet a spravovat prostřednictvím aplikace Mobile Project Center.

EDN – Esri Developer Network
EDN je program, v jehož rámci mají přihlášení vývojáři přístup ke všem zdrojům nutným pro tvorbu řešení založených na techno‑
logii Esri, a to jak pro desktopové, tak pro serverové prostředí. Hlavním smyslem programu EDN je vybavit vývojáře nejnovějšími
nástroji a zdroji, jejichž využití umožní zvýšit produktivitu práce a zároveň snížit náklady na vývoj komplexního GIS na platformě
systému ArcGIS. Přihlásit se do programu EDN mohou všichni vývojáři, nejen obchodní partneři Esri.

Pravidla programu EDN
•

program EDN je určen komerčním a konzultantským organizacím, systémovým integrátorům a koncovým vývojářům, kteří
chtějí vyvíjet aplikace na platformě ArcGIS,

•

program EDN je licencován formou ročního předplatného,

•

program EDN je určen pro jednoho autorizovaného vývojáře,

•

předplatné EDN dovoluje autorizovanému vývojáři používat software a další zdroje programu EDN pro účely výzkumu, vývoje,
testování a demonstraci prototypů aplikací zákazníkům a interním uživatelům.
		

Předplatitelé programu EDN mají k dispozici poslední verzi produktů
•

ArcGIS Server (Advanced, Standard a Basic edice) pro
Microsoft .NET a Java,

•

nadstavby pro ArcGIS Server:
3D, Data Interoperability, G
 eostatistical, Image, Network,
Schematics a Spatial,

•

ArcGIS Engine Developer Kit (.NET, Java, COM, C++),

•

ArcGIS Engine Runtime,

•

nadstavby ArcGIS Engine:
3D, Data Interoperability, G
 eodatabase Update, Maplex,
Network, Schematics, Spatial a Tracking,

•

ArcGIS Mobile,

•

možnost k přiobjednání – ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor či ArcInfo) s nadstavbami 3D, Network a Spatial,

• datový balíček Esri Data and Maps.
		
Předplatitelům programu EDN jsou doporučena školení Programování doplňků ArcGIS Desktop 10 a Tvorba webových
aplikací pomocí Flex a JavaScript API. (Kompletní nabídka školení je k dispozici na www.arcdata.cz.)

Další výhody
Po dobu předplatného budou mít autorizování vývojáři:
•

přístup k informacím o vývoji software a řešených aplikacích prostřednictvím časopisů ArcRevue, ArcNews a ArcUser,

•

k dispozici odborné publikace z knihovny ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Bližší informace o podmínkách programu EDN lze nalézt na webu www.arcdata.cz v sekci Software Esri – EDN.
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