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UMN MapServer:
základ Geoportálu ÚGKK
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Základné charakteristiky MapServera

• vyvíjaný univerzitou v Minesote,
• umožňuje publikáciu priestorových dát (vektory aj 

rastre),
• Open Source,
• multiplatformový - Linux, Windows, BSD, Solaris, Mac 

OS...

• MapServer je CGI program napísaný v jazyku C,
• s vysokým výkonom a spoľahlivosťou.
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Vlastnosti MapServera

• podpora množstva vektorových a rastrových formátov,

• výstup riadený pomocou šablóny (html),

• podpora dlaždíc pre rastrové aj vektorové formáty,

• automatické generovanie legendy a grafickej mierky,

• podpora WMS, WFS - klienta i servera,

• podpora MapScriptu, 

• možnosť kaskádovania serverov,

• . . .
http://mapserver.gis.umn.edu/
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Podporované formáty

Rastrové:

• TIFF/GeoTIFF, JPEG, GIF, PNG,

• s knižnicou GDAL ďalších 40 formátov.

Vektorové:

• ESRI shapefile,

• s knižnicou OGR: ArcSDE, PostGIS, Oracle Spatial.

Iné:

• klient WMS a WFS

Výstupné formáty: GIF, WBMP, PNG, JPEG, SWF, PDF, 
GML 
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Architektúra aplikácie Mapserver

dáta

INTERNET

klient

web
server

šablony program
MapServer

mapsúbor
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Výhody MapServera

• podpora štandardov OGC WMS, WFS, WCS, WMS-
SLD, 

• finančná nenáročnosť – Open Source, 
• neustále prebiehajúci vývoj s výbornými 

vyhliadkami,
do budúcnosti (grant NASA),

• rozsiahla dokumentácia (on-line),
• nízke nároky na hardware,
• jednoduchá inštalácia,
• využívanie MapServeru aj pri komerčných 

projektoch.
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Nevýhody MapServera

• MapServer je CGI program, 

• menší rozsah funkcií oproti komerčným produktom, 
ktoré je nutné doprogramovať alebo využiť 
existujúce nadstavby,

• implementácia vyžaduje zvládnutie pomerne veľkého 
objemu dokumentácie. 
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„Databázové aplikácie s použitím MapServeru ako mapového 
enginu sú jedným z najlepších riešení na zobrazovanie a analýzy 

geopriestorových dát pre 30 000 užívateľov US Army Corps (bez 

GIS vzdelania).“

MapServer poskytuje:

• stabilnú platformu,

• zhodu so štandardami,

• podporu rôznych formátov,

• podporu viacerých platforiem,

• flexibilitu,

Použitie MapServera: Army Corps of Engineers

Zdroj:Agency Scale GeospatialApplications using M apServer, The First M apServerUser M eeting, J. Schlagel,Arm y Engineer Research and Developm ent Center

• rozšíriteľnosť,

• výborné užívateľské nástroje,

• výbornú 
užívateľskú/technickú 
podporu,

• cenu.
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Geoportál ÚGKK SR:
Implementácia MapServeru
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Geoportál ÚGKK SR www.geoportal.sk

• „okno do sveta priestorových informácií“

• publikácia väčšiny produktov ÚGKK SR,

• aktuálne používame UNM MapServer 4.4.2,

• webserver Apache, OS Linux,

• optimalizácia pre väčšinu grafických 
web prehliadačov 
(IE, Mozilla, Opera),

• testovacia prevádzka.
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JAVA & HTML verzia

JAVA HTM L

JAVA
• nutná nainštalovaná JAVA,
• vysoký stupeň interaktivity, 
• pohodlné rozhranie s maximom 

funkcií. 

HTML
• pre všetky grafické prehliadače, 
• zaručená funkčnosť vo všetkých 

prostrediach,
• najvyššia rýchlosť, 
• postupné načítanie mapy. 

HTML neobsahuje
• meranie vzdialenosti,
• pohodlný výber oblasti 

(obdĺžnikom).
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Produkty, údaje, informácie ÚGKK SR

metainformácie

Geoportál
ÚGKK SR

ŠMD
stredné, veľké mierky

Klady ŠMD

CBÚ SPI a SGI
kataster nehnuteľností

Digitálne modely
DMR, DMQ

Ortofoto mozaika
letecké , kozmické

snímkovanie 

Referenčné údaje 
ZB GIS

Geodetické základy
ŚPS, ŠNS, ŠGS, ŠTS

Geografické 
názvoslovie

Historické mapy
mapového fondu

SVM 50
VMAP 200
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SVM  50
+  názvoslovie
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DMR + DMQ
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ZB GIS
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Historická 
mapa
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Geodetické 
základy
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Metainformácie
o geodet. bode
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Klady ŠMD
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M etainform ácie o produkte 
pre daný m apový list

Základné vyhľadávanie
v metadátach
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Užívateľská voľba 
rozhrania

a mapovej kompozície
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Použitie Geoportálu – služba WMS

GEOPORTÁL
ÚGKK SR

WMS server web
prehliadač

GIS aplikácia

INTERNET

Iný tematický

WMS server

vlastné dáta

• kombinácia dát z Geoportálu s dátami z iných WMS serverov s 
možnosťou pripojiť vlastné dáta v desktop GIS,

• využiť publikované dáta vo vlastnej webovej mapovej aplikácii -
hiking.sk
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Dostupné služby WMS

• Rastre pôsobnosti štátnej správy (PŠS):

www.geoportal.sk/cgi-bin/pss_wms

• Rastre štátneho mapového diela (ŠMD):

www.geoportal.sk/cgi-bin/raster_wms

• Spojitá vektorová mapa (SVM50):

www.geoportal.sk/cgi-bin/svm50_wms

• Klady ŠMD a Geodetické základy:

www.geoportal.sk/cgi-bin/klady_body_wms

http://www.geoportal.sk/gp/wms.ht
ml

(Nutné uzavrieť zmluvu)
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http://eu-geoportal.jrc.it/

Geoportál
cez WMS
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©  ÚGKK SR
©  SAŽP

Kombinácia WMS
Geoportál ÚGKK 

SR
+ Atlas krajiny SR
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Využitie
WMS

Využitie máp 
publikovaných 
Geoportálom

prostredníctvom 
služby WMS

http://hiking.sk/
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WMS ako
podklad turistickej 

vrstvy

http://hiking.sk/
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Rozvoj Geoportálu ÚGKK SR

Geoportál
ÚGKK SR

Katalóg

eshop

fórumElektronický obchod

• komplexné spracovanie všetkých

objednávok analógových aj 

digitálnych produktov

Metainformačný katalóg

• jednoduchý spôsob vyhľadávania

informácií o produktoch

Fórum pre používateľov

• rýchla spätná väzba od 
používateľov

www.geoportal.sk/forum
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Prečo elektronický obchod? (1)

objednávka

zmluva

CD

SPOLU:
cca 7 dní
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Prečo elektronický obchod? (2)

INTERNET

dáta

SPOLU:
cca 3 dní

objednávka zmluva

POŠTA
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Prečo elektronický obchod? (3)

• skvalitnenie úrovne služieb poskytovaných GKÚ,

• sprehľadnenie celého portfólia produktov,

• zjednodušenie ich výberu,

• urýchlenie celého procesu objednávania,

• pre analógové aj digitálne produkty,

• pre služby (WFS, WMS).
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Geoportál ÚGKK SR - zhrnutie

• poskytovanie všetkých produktov rezortu,

• dostupnosť služieb – WMS, WFS,

• elektronický obchod a metainformačný katalóg,

• fórum pre používateľov.

„Okno do sveta priestorových informácií“„Okno do sveta priestorových informácií“
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Odkazy

Free WMS klient

JUMP • http://jump-project.org/
ArcExplorer • http://www.esri.com/software/arcexplorer/download.html
Cadcorp SIS • http://www.cadcorp.com/
INSPIRE Map Viewer • http://eu-geoportal.jrc.it/ [online klient]

OGC Map Viewer • http://www.wmsviewer.com [online klient]

MapServer

MapServer • http://mapserver.gis.umn.edu/
ROSA applet • http://www.maptools.org/rosa/
MapLab • http://www.dmsolutions.ca/technology/maplab.html
Quantum GIS • http://qgis.sourceforge.net/
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Ďakujem Vám za pozornosťĎakujem Vám za pozornosť

www.geoportal.skwww.geoportal.sk

geoportal@gku.sk
lacena@gku.sk


