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Internet
• Internet: celosvetový systém vzájomne 

prepojených počítačových sietí, ktoré používajú 
štandardné Internet Protocol Suite (TCP / IP) 

• WWW – Web : je systém vzájomne prepojených 
hypertextových dokumentov umiestnených na hypertextových dokumentov umiestnených na 
internete /webových stránok/

• S internetovým prehliadačom môžeme  
prezerať webové stránky. Môžu obsahovať text, 
obrázky, videá a ďalšie multimediá.
Prechádzame medzi nimi pomocou 
hypertextových odkazov  (HTTP protokol)



Historicky prvé logo Web-u

Vynálezca: Sir Tim Berners-Lee
Zavedené od: 1990
Kde: CERN
Dostupnosť:  Celosvetovo



Geografia vo veku Internetu

• Globalizácia 
• Demokratizácia 
• GI presiahla rámec geografie 
• Internet + web =Vonkajšia digitálna • Internet + web =Vonkajšia digitálna 

podpora na vypublikovanie , vyhľadávanie 
a využitie GI

• Strata významu vzdialeností v prenose 
informácií 

• Priblíženie  virtuálneho a reálneho sveta



Web 2.0
• Sémantický web: nadstavba World Wide Web, 

v ktorej je zadefinovaný zmysel informácií a 
služieb na webe tak,  aby web "pochopil" a plnil  
požiadavky ľudí a techniky  na použitie obsahu 
webu. webu. 

• Tim O’Reilly (2005) What is Web 2.0? 
(OReillyNet.com)

• Tim Berners-Lee (2001) Semantic Web
(ScientificAmerican.com)



Vývoj Webu



Vývoj Webu
Dátový formát, 
kde sa mení 
často obsah, 
napríklad blogy

Digital media player

reklama



Vývoj Webu





GeoWeb ako platforma

• Kostru webu tvoria: Optické siete,  rútre, 
servery, dátové protokoly, obchodné 
modely

• GeoWeb služby (mapové servery)• GeoWeb služby (mapové servery)

• GeoWeb klienti

• Štandardy – protokoly prenosu správ s GI 

• GI adresáre, Katalógy GI, vyhľadávače GI



Príklady použitia GeoWeb

• geoenabling.com

• wikimapia.org

• openstreetmap.org

• geoportály

• UK GeoPortal.com

• GeoPortal for Europe
• www.geonet.sk
• atlas.sazp.sk
• Conservation (Brazil)
• GeoWeb riešenia

• Bing Maps for Enterprise

• Google Earth

•



Servisne orientovaná architerktúra

GeoWeb-u

• SOA je distribuovaný systém vytvorený 
interoperabilnými web službamiinteroperabilnými web službami

• Webová služba je softvérová aplikácia  s 
rozhraním cez ktoré interaguje s inou 
softvérovou aplikáciou



Implementácia web služby prebieha 
formou posielania a preberania správ 
vo   formáte XML



Správy majú jednotný formát - SOAP
.
Formát SOAP tvorí základnú vrstvu komunikácie medzi 
webovými službami a poskytuje prostredie na tvorbu 

SOAP-Simple Object 

Access Protocol

webovými službami a poskytuje prostredie na tvorbu 
zložitejšej komunikácie.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

<soap:Body> <getProductDetails xmlns="http://warehouse.example.com/ws"> 
<productID>827635</productID> </getProductDetails> 
</soap:Body>

</soap:Envelope>

http://www.w3schools.com/soap/



GIS softvér ako služba



GIS a GeoWeb 2

WSDL (Web Services Description Language) je jazyk, ktorý opisuje, aké 
funkcie ponúka webová služba a spôsob, ako sa jej to opýtať. 
Zapisuje sa vo formáte XML. Spravidla teda opisuje SOAP komunikáciu.



Nástroje GeoWebu na využitie 
publikovaného obsahu GI, 2D prehliadače

• ArcWebExplorer, IE, GAIA

Na stiahnutie

http://www.thecarbonproject.com/



ArcWebExplorer

Na stiahnutie: http://mesaarcweb.esri.com/v2006/solutions/awx.jsp



3D prehliadače



GIS Servery  v  GeoWeb2.0

Komunikácia medzi aplikáciami PREZ V a PUBL V

Prezentačná vrstva

Publikačná
vrstva

Autorská
vrstva



Katalógové služby

• Vyhľadávanie GI pomocou metaúdajov GI 

http://metakatalog.geonet.sk/



Európsky metaúdajový katalóg



Metakatalógové servery

Implementácie
http://mis.cenia.cz/metadata/catClient.php?detail=1&lang=cze
http://www.inspire-geoportal.eu/catalogues.htm - obsahuje len povinné prvky 
metaúdajov

Geonetwork – Opensource nástroj - metakatalog – obsahuje všetky prvky 
metaúdajov (ISO 19115) -



„Globe service“

• Termín 
používa 
ESRI

• Tvorba 3D • Tvorba 3D 

interpretácií 

2D máp



Mapové služby – OGC štandardy

• Web Map Service (WMS)
• Web Feature Servis (WFS)
• Web Coverage Servis (WCS)
• Web Processing Service (WPS)
• Styled Layer Descriptor (SLD)• Styled Layer Descriptor (SLD)
• Filter Encoding
• Catalogue Service for Web (CS W)
• Geography Markup Language (GML)
• OGC KML (KML)
• štandardy pre senzory (SPS, TML, …)



WMS: web map service

• WMS publikuje mapy ako priestorovo referencované 
údaje, 

• sú väčšinou poskytované v niektorom z rastrových 
obrazových formátov ako PNG, GIF, JPEG, 

• menej často vo vektorovom grafickom formáte SVG • menej často vo vektorovom grafickom formáte SVG 
(Scalable Vector Graphics) či WebCGM (Web 
Computer Graphics Metafile). 

• Wms  KLIENTI : aplikácie na prezeranie WMS 



WMS funkcionalita

• GetCapabilities (povinná): slúži k získaniu 
metaúdajov o vrstve GI vo forme zrozumiteľnej 
pre stroj i pre človeka (používa sa XML formát), 
ktoré sú popisom geopriestorových údajov 
publikovaných pomocou WMS služby a 
komunikačného rozhrania, ktorého súčasťou je komunikačného rozhrania, ktorého súčasťou je 
definícia povolených parametrov. 

• GetMap (povinná): Operácia umožňuje získať 
obrázok mapy na základe definície 
priestorových a ďalších parametrov. 

• GetFeatureInfo (voliteľná): Slúži k získaniu
informácií o geoprvku zobrazenom v mape. 



WMS klienti 



Zdroje WMS

• http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi?SERVICE=WMS
&REQUEST=GetCapabilities

• http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=WMS&requ
est=GetCapabilities

http://atlas.sazp.sk/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=sh
are_raster_zakladne_mapy&

est=GetCapabilities
• www.geoportal.sk

• http://atlas.sazp.sk/wmsconnector/com.esri.w
ms.Esrimap?ServiceName=názov služby&

• http://212.5.204.195/wmap/wmsportal/main.asp



• http://atlas.sazp.sk/zoznam-sluzieb.php

• http://geo.enviroportal.sk/sluzby/

• BA samospr kraj 
http://212.5.204.195/wmap/wmsportal/mai
n.asp



GeoWeb2 a  integrácia GI 



• WFS operácie umožňujú: 

– vytvoriť novú inštanciu geoprvku, 

– vymazanie geoprvku, 

Mapové služby - WFS

– vymazanie geoprvku, 

– aktualizáciu geoprvku 

– zamknutie inštancie geoprvku, 

– získanie informácií o geoprvku na základe 
priestorového či atribútového vymedzenia. 



WFS funkcionalita
• GetCapabilities : Operácia, cez ktorú WFS služba popisuje svoje 

schopnosti. Popisuje napríklad aké typy geoprvkov publikuje a aké operácie 
sú pre ne podporované. 

• DescribeFeatureType : Slúži k navráteniu popisu typu geoprvku. 

• GetFeature : Základná operácia pre získanie informácie o geoprvku vrátane 
jeho geometrie. Je možné definovať priestorový alebo atribútový filter, 
pomocou ktorého budú geoprvky vyhľadávané, či informácie, ktoré chceme 
pre geoprvok zobraziť. pre geoprvok zobraziť. 

• GetGmlObject (voliteľný) : WFS služba dokáže vrátiť inštanciu elementu 
pomocou prechádzania Xlinks, ktoré odkazujú na odpovedajúci identifikátor 
v XML. 

• Transaction (voliteľný) : Užitočná operácia, pomocou ktorej je možné cez 
WFS rozhranie vykonávať transakcie pre modifikáciu geoprvkov, ako 
pridanie, aktualizácia a odstránenie geoprvku. 

• LockFeature (voliteľný) : WFS umožňuje spracovať požiadavku na 
uzamknutie jedného či viacerých geoprvkov po dobu realizácie transakcie 



WFST Testujte na

http://mapserver.geonet.sk/wfsclient/



• Služba WCS podporuje výmenu GI vo 
formáte coverage, (snímky DPZ, DMT)

• WCS služba poskytuje dostupné údaje 
spoločne s ich popisom, čo umožňuje 

Mapové služby - WCS

spoločne s ich popisom, čo umožňuje 
definovať nad nimi komplexné dotazy, a 
vracia priestorové údaje s ich pôvodnou 
sémantikou (namiesto obrázkov), ktorá 
môže byť ďalej interpretovaná. 



WCS  ukážka



PII, INSPIRE



Princípy tvorby PII

• http://www.inspire-geoportal.eu/



WEB 3.0  ?

• Web 3.0 Semantic Web + personalizácia

• Web 3.0 „Totálne integrovaný web"

• Web 3.0 je tam, kde počítač generuje nové 
informácie skôr ako ľudia.informácie skôr ako ľudia.



Na záver

Prehľad GIS softvérov a údajov

• http://www.slideshare.net/guest4255e6/op
en-source-gis-zilina-2009


