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1. Motivace 

Tato prá ce by měla představit možnost publikace geografických dat na internetu pomocí mapových serverů . Protože je 
internet každodenní součá stí dnešního ž ivota, proniká  do něj i kartografie ve formě digitá lních map. Oproti klasickým 
papírovým mapá m mají své výhody i nevýhody. Mapa ve své papírové formě patrně nikdy nezanikne, díky svému 
snadnému použ ití, ale v mnoha oblastech je výhodně nahrazová na digitá lním obrazem, případně interaktivní GIS 
aplikací. 

 

2. Možnosti publiková ní map na internetu 

Při publiková ní map na internetu má me hned několik možností.  

První z nich je pouhá  prezentace rastrového obrazu (buď  naskenovaného nebo vytvořeného přímo v počítači). Takové 
mapy jsou nejčastěji využ ívané ve formě HTML strá nek, které zobrazují statické obrazy.V těchto mapá ch nemá me 
možnost změny měřítka, posunu či prostorového dotazu. Mírným vylepšením je použ ití tzv. “klikacích map”, kde určitá  
vymezená  oblast mapy slouž í jako odkazové tlačítko. Tak je možné například zobrazit klad mapového díla a po kliknutí 
zobrazit příslušný mapový list. 

Druhou možností (tzv. Static web mapping) je využ ití HTML formulá řů  a předá vá ní parametrů  CGI aplikaci, která  
mapu zobrazí. Webová  strá nka pak reaguje na tlačítka a přepínače formulá ře a CGI aplikace (mapserver) vytvá ří 
výsledné kompozice. V HTML formulá řích se často použ ívají skrýtá  (hidden) pole, která  uchová vají informaci o stavu 
aplikace. CGI je pak programové rozhraní, které umož ň uje předá vat vstupní hodnoty do proměnných, které využ ívá  
CGI aplikace (mapový server). Tyto aplikace mohou být napsá ny v libovolném programovacím jazyce (nejčastěji 
C/C++, Perl). 

Pokročilejší možností (tzv. Interactive web mapping) je doplnění Static web mappingu o interaktivní prvky pomocí 
technologií DHTML, Java applets, ActiveX či rů zných plug-inů . Technologie DHTML je založena na skriptová ní na 
straně klienta (JavaScript, VBScript), DOM (document object model) a CSS (cascading style sheets). Pomoc í 
jednoduchých skriptů  pak mů žeme interaktivně měnit obsah i vzhled strá nky. Touto cestou se také pokouším jít při 
tvorbě mapového serveru historických vojenských mapová ní. Další možností rozšíření je využ ití určitých plug-inů  v 
prohlížečích. Tyto doplň ky umož ň ují už ivateli např. zobrazit data ve formá tu, který samotný prohlížeč nepodporuje. 
Pokud klient plug-in neobsahuje, už ivatel je při prvním použ ití dotá zá n, zda jej chce doinstalovat. Java applety jsou na 
webových strá nká ch stá le populá rnější. Jsou to moduly napsané v jazyce Java a doplněné do HTML kódu. Pokud má  
klient nainstalová nu podporu Javy, applet se spustí a mů že ož ivit strá nky stejně jako např. DHTML (je třeba 
poznamenat, že Java má  mnohem větší možnosti). Java má  velkou výhodu i ve  své nezá vislosti na platformě a prá vě 
proto je dnes tak populá rní. 

Technologií, která  je zatím spíše diskutová na jsou tzv. GIServices, služby, které zajišťují přímou komunikaci 
komponent na straně klienta a serveru (CORBA, SOAP) bez použ ití HTTP a CGI. Tyto služby jsem zatím neměl čas 
prozkoumat, ačkoliv by podle dostupných informací pravděpodobně v budoucnu mohly nahradit předchá zející 
možnosti. 

 

3. Distribuovaný GIS 

V posledních letech se v geoinformační komunitě stá le více skloň uje pojem “distribuovaný GIS”. Díky rapidnímu 
ná rů stu použ ívá ní internetu a zvýšení rychlosti jeho připojení začíná  být distribuce geodat přes internet jedním z 
hlavních témat dnešního světa GIS. Desktopové aplikace s neaktuá lními daty začínají být nahrazová ny systémy, které 
jsou schopné využ ívat a distribuovat data přená šená  po síti Internet. Pro koncové už ivatele dat se pak rýsuje možnost 
pracovat s daty pouze v prostředí internetového prohlížeče bez nutnosti instalovat GIS software. Pro ná ročnější GIS 
analýzy je samozřejmá  prá ce v desktop GIS, který však umož ň uje připojení dat z externích zdrojů . 

Cílem distribuovaného GIS by měly být také systémy nezá vislé jak na platformě (PC, PDA, mobilní telefony), tak na 
OS (UNIX/Linux, Windows, MacOS). Schopnost takovéto nezá vislosti je nazývá na interoperabilitou. O stanovení 



   

pravidel v této oblasti se stará  OGC (Open Geospatial Consortium, www.opengis.org) se svým Interoperability 
programem. 

4. Složení internetového GIS 

Pokročilý GIS systém, který využ ívá  sítě Internet je složen z ná sledujících komponent: 

- klient (internetový prohlížeč s případnými doplň ky) 

- webový server 

- mapový server 

- datový server 

Jak probíhá  vlastní proces přenosu informací? Klientem je vyvolá n HTTP požadavek na určitou URL adresu. Webový 
server požadavek vyhodnotí, zjistí jakou metodou jsou předá vá ny parametry a navá že kontakt s CGI aplikací 
(mapserverem) – spustí ji s příslušnými parametry. Mapový server rekonstruuje formulá řová  data a převede požadavek 
na výslednou mapu. Data získá  buď  z datového serveru (data uložena v databá zi) nebo ze souborů  na serveru. Mapový 
server také mů že pracovat jako klient a vyž á dat si data z jiného serveru. Výslednou mapu vrá tí webovému serveru a ten 
ji zařadí do HTML kódu. Celou strá nku pošle pomocí HTTP zpět klientovi. U klienta jsou pak data zobrazena. Po 
Internetu jsou data posílá na pomocí protokolu HTTP, případně HTTPS (HTTP zabezpečené pomocí secure socket layer 
– SSL). 

Pokud se podívá me na složení softwarových prostředků  celého systému, ke každé ze 4 komponent existuje několik 
variant. Krá tce se zastavím u každé z nich. Kromě samotných komponent je třeba použ ívat určitý operační systém. 
V nejpočetnější skupině už ivatelů  (PC) jsou nejvíce použ ívá ny OS Microsoft Windows a Linux. 

Na straně klienta je využ ívá n internetový prohlížeč. V současné době je stá le nejpouž ívanějším prohlížečem Microsoft 
Internet Explorer. Na velkém vzestupu je prohlížeč Mozilla Firefox, který vychá zí z projektu Mozilla. Třetím 
nejpopulá rnějším je prohlížeč Opera. Bohužel se při použ ívá ní prohlížečů  setká vá me s rů znou podporou jednotlivých 
standardů  definovaných W3C (www.w3.org). Tvů rců m systémů  pak nezbývá  než  vynaklá dat značné úsilí na to, aby 
jejich produkt fungoval ve všech použ ívaných prohlížečích.  

Jako webový server se použ ívají nejvíce produkty Apache a Microsoft Internet Information Server (IIS). 

U mapových serverů  je situace ještě rozmanitější. Nabízí se hned několik produktů , většinou komerčních (např. ESRI 
ArcIMS, Geomedia WebMap, Autodesk MapGuide, MapInfo MapXtreme), nebo jejich nekomerční konkurenti (např. 
UMN Mapserver) 

Datový server je pak volitelnou součá stí systému a představuje vlastně databá zový stroj. Využ ití databá ze je vhodné 
především při publikaci velkých datových sad, kde umož ň ují snadnější sprá vu, indexaci nebo vyhledá vá ní. Mezi 
dnešními databá zemi mají silnou pozici produkty Oracle (s nadstavbou Spatial) a MS SQL. Nekomerční variantou, 
zatím pouze pro unix-like systémy, je databá ze PostgreSQL (s nadstavbou PostGIS). 
 

5. Výběr softwarového řešení 

Jak tedy zkombinovat všechny možnosti? Možností je spousta a zá visí hlavně na typu použ ití. Velké projekty firem, 
které jsou schopny zaplatit komerční software včetně jeho instalace, podpory a školení využ ívají této možnosti. Pro 
menší projekty, například ve školství, neziskových organizacích, ale i menších firmá ch se nabízí možnost 
nekomerčního řešení. Taková  byla i moje volba při projektu vytvoření mapového serveru s historickými mapami. 

Nakonec jsem se rozhodl pro ná sledující softwarové zajištění serveru: 

- OS Windows XP 

- web server Apache 2.0.54 (s modulem PHP 4.0.13) 

- mapserver UMN Mapserver 4.4.0 

Pokud jde o operační systém, celá  aplikace běž í na OS Microsoft Windows. Stejně tak by mohla běžet i na Linuxu, ale 
při výběru jsem byl limitová n podmínkami ve škole. Webový server Apache byl jasnou volbou, je to nejrozšířenější 
webový server na světě a to velmi kvalitní. Podle několika nezá vislých prací se uká zá lo, že nejnadějnějším free 
projektem mapového serveru je UMN Mapserver, vyvíjený minnesotskou univerzitou. Použ itím těchto produktů  
dostavá me nulové ná klady na softwarovou čá st projektu, což  je pro školní projekt velkou výhodou. Zá roveň  lze říci, že 
se jedná  o produkty kvalitní a srovnatelné s komerčními. 

 



   

 

 

6. Připojení dat pomocí webových mapových služeb 

Stá le byla řešena pouze otá zka aplikace, která  má  data uložena na serveru, případně v databá zi. V distribuovaném GIS 
je však kladen dů raz na  připojová ní externích dat z jiných mapových serverů . K přenosu těchto dat jsou využ ívá ny tzv. 
Webové mapové služby.  Jakým způ sobem lze geografická  data posílat? Existují 2 zá kladní způ soby: 

- jako vektorová  data 

- jako rastrové obrá zky 

Velká  většina dnešních systémů  zatím pracuje pouze s přenosem rastrových obrá zků . Přenos dat jako rastrů  je zajištěn 
pomocí služby WMS (web map service). I vektorová  data jsou tedy zrastrová na a už ivatel je pak mů že využ ívat pouze k 
prohlížení. Naproti tomu služba WFS (web feature service) podporuje přenos vektorových dat a to ve formá tu GML 
(geography markup language). GML je XML aplikací pro uchová ní geoprostorových dat. Zdrojová  data jsou tedy 
převedena do formá tu GML a odeslá na do cílové aplikce, kde mohou být zobrazena, upravová na,... 

Každý mapový server mů že tedy být WMS serverem i klientem nebo WFS serverem i klientem. Pro publikaci dat 
pomocí Webových mapových služeb je dů lež ité dbá t na pečlivě zadaná  metadata. Na ně je totiž  odká zá n už ivatel při 
vyslá ní požadavku. 

 

7. Konkrétní použití mapserveru 

Aplikace webového mapového serveru, na které pracuji, souvisí s prací na grantu GAČR Georeferencová ní a 
kartografická  analýza historických vojenských mapová ní Čech, Moravy a Slezska. Projekt je dá le podpořen mým 
interním doktorandským grantem ČVUT. Cílem je vytvořit aplikaci, kde bude v prostředí webového mapového serveru 
jednoduché prohlížet naskenované rastry historických vojenských mapová ní českých zemí.  

Protože jsem na počá tku projektu, není zatím technologie dotažena do dokonalosti. Stručně popíši, jakým způ sobem byl 
server vytvá řen tak, aby bylo vidět jak je tento postup jednoduchý. 

V první fá zi projektu je třeba zajistit hardwarové prostředky serveru. Projekt mého grantu byl podpořen pouze na úrovni 
neinvestičních prostředků  a tak nebylo možné nakoupit nový server. Ve školní učebně jsem tedy využ il jednu ze stanic 
k přechodnému provozu serveru. Stanice běž í na systému Microsoft Windows XP a proto jsem mapový server musel 
postavit na tomto operačním systému. Pro chod serveru bylo třeba nainstalovat na stanici : 

- webový server Apache 2.0.54 

- PHP 4.0.13 (jako modul Apache) 

Byla provedena konfigurace Apache i PHP, vytvořen VirtualHost mapserver.fsv.cvut.cz a po zaregistrová ní do DNS 
mohly být jednoduše spuštěny webové strá nky. Instalace i konfigurace Apache s PHP je celkem snadnou zá lež itostí. 
Obě aplikace mají dostatek bohaté dokumentace na webu.  

Dá le bylo nutné připojit mapserver. Pro platformu Windows jsou k dispozici biná rní (zkompilované) balíky produktu 
UMN Mapserver na http://mapserver.gis.umn.edu. Stačilo tedy soubory stá hnout a umístit CGI aplikaci mapserv.exe do 
adresá ře s povoleným spouštěním CGI skriptů . 

Samotné nastavení mapserveru se děje pomocí “mapfile” (soubor s příponou map), což  je vlastně konfigurační soubor 
pro danou mapovou kompozici. Uká zka takového souboru: 

 
MAP 
   EXTENT 509300 5448000 512300 5449000 
   SIZE 450 360 
   UNITS meters 
   SHAPEPATH "c:\data\2vm\" 
   TRANSPARENT ON 
   IMAGECOLOR 255 255 255 
   IMAGETYPE JPEG 
 
   WEB 
      TEMPLATE 'c:\web\mapserver\data\vm2.html' 
      IMAGEPATH 'c:\web\mapserver\data\tmp\' 



   

      IMAGEURL 'http://mapserver.fsv.cvut.cz/data/tmp/' 
   END 
   PROJECTION 
      "init=epsg:28433" 
   END 
   LAYER  
      NAME Ortofoto04 
      GROUP OrtofotoX  
      DATA Jhra_0_4.tif 
      TYPE RASTER 
      STATUS OFF 
      PROJECTION 
         "init=epsg:2065" 
      END 
   END   
END 
V příslušném mapfile je třeba nastavit velikost výsledného obrazu v pixelech, rozshah oblasti daný okrajovými 
souřadnicemi, typ jednotek, formá t výstupního obrazu,... V sekci WEB je třeba zadat cestu k šabloně (souboru HTML, 
který aplikaci obsluhuje pomocí formulá ře). V sekci PROJECTION je třeba zadat výsledné kartografické zobrazení 
pomocí kódu EPSG (pro S-JTSK je to kód 2065). Aplikace Mapserver využ ívá  k prá ci se zobrazeními knihovnu Proj.4, 
která  je zá kladem systému Projection. Data jsou do aplikace přidá vá na pomocí sekce LAYER v mapfile. U každé 
vrstvy je možné nastavit mnoho vlastností. Povinné je uvést typ (POINT, LINE, POLYGON, RASTER,...) a cestu k 
datovému souboru. Více o všech nastaveních vrstev se dočteme ve výborné  dokumentaci k mapserveru na webu 
(http://mapserver.gis.umn.edu). 

Druhým souborem, který určuje činnosti aplikace je HTML šablona. Představuje vlastně HTML strá nku s formulá řem. 
V šabloně se vyskytují prvky, které přímo odpovídají jednotlivým prvků m kompozice v mapfile. Mů žeme se tak 
odkazovat na obraz mapy ([img]), referenční obrá zek ([ref]), obraz měřítka ([scalebar]), ... Všechny tyto prvky pak 
mů žeme umístit jako zdroje čá stí webové strá nky (typicky “src=...”). Použ ít také mů žeme prvky určující geometrii 
mapy ([mapx], [mapy],...). Zá roveň  jsou součá stí formulá ře i skryté CGI proměnné ([map],[mapext],..), které umož ň ují 
uchovat stav aplikace (cestu k mapfile, souřadnice výřezu mapy,...). Celkově jsou šablony mocné ná stroje pro prá ci s 
proměnnými mapserveru. Mnohem více se o šabloná ch dozvíme z dokumentace mapserveru. Celá  konfigurace aplikace 
je tak postavená  pouze na editaci těchto dvou textových souborů .  

 

8. Výsledná  aplikace 

Pro výslednou aplikaci stačí tedy editovat mapfile a šablonu. Data projektu mapového serveru historických map 
v okamž iku psaní člá nku představují naskenované rastry II. vojenského mapová ní.  Tyto rastry bylo třeba referencovat, 
tedy souřadnicově umístit. Tyto prá ce byly provedeny ostatními kolegy, kteří pracují na grantu GAČR. K dispozici 
jsem dostal všechny rastry ve formá tu TIFF spolu s world soubory TFW (souřadnicové umístění). Bohužel jsem musel 
všechny rastry přeulož it tak, aby byly transparentní. Využ il jsem k tomu program Adobe Photoshop. Pak již  stačilo 
přidat všechny rastry do mapfile v sekcích LAYER. Text byl generová n skriptem v jazyce Python, neboť se jednalo o 
téměř totožné sekce, kde byl změněn pouze ná zev rastru. Předpokladem pro další prá ci je doplnění dat, která  se mi 
podaří získat. Historické mapy pak pů jde velmi efektně porovná vat například se současnými ortofotomapami nebo 
referenčními vektorovými daty. Jako první externí data byla připojena vrstevnicová  kresba pro celé území ČR, 
spravovaná  ÚHÚL v Brandýse nad Labem. Vrstevnice jsou připojeny pomocí WMS, tedy jako raster. 

Funkčnost aplikace ovlivň uje HTML šablona. Pro zá kladní prá ci jsem navrhl jednoduchou tabulku, ve které je hlavní 
prostor věnová n samotné mapě. Po levé straně pak už ivatel mů že využ ít referenční přehledku dat. Po kliknutí 
v přehledce jsou v hlavním okně zobrazena data se středem ve vybrané oblasti. Dá le má  už ivatel možnost vybírat 
z činností které se provedou po kliknutí v oblasti mapy. Buď  dojde k posunu středu výřezu, nebo zoomová ní s rů zným 
faktorem. Na pravé straně tabulky jsou pak zaškrtá vací políčka pro vypíná ní a zapíná ní viditelnosti jednotlivých vrstev, 
aktuá lní měřítko a tlačítko obnovení mapového pole.  

Takto postavená  aplikace představuje verzi Static web mappingu. Pro zvýšení interaktivity bude aplikace postupně 
doplň ová na novými funkcemi. Ve stavové liště lze například už  nyní odečítat souřadnice kurzoru pohybujícího se nad 
mapovým polem, a to v systémech S-JTSK a WGS84. Potřebné funkce pro odečítá ní souřadnic jsem naprogramoval 
v Javascriptu. Dalšími možnostmi budou měření vzdá leností, ploch a výběr výřezu mapy pomocí „taženého“ obdélníka. 
Tyto funkce poskytuje například sada ná strojů  jBox, která  je sadou Javovských appletů . V současné době pracuji na 
jejím zakomponová ní do aplikace. Tím ale možnosti mapserveru nekončí. Existuje řada dalších možných vylepšení, ať 
už  v oblasti už ivalské přívětivosti nebo v technickém řešení. Spolu s navýšením počtu ná vštěvníků  serveru bude nutné 



   

zrychlit zobrazová ní zvlá ště rastrových dat. Mapserver nabízí techniku TILEINDEXu, tedy vytvoření vektorové sítě 
nad daným rastrem (ve formá tu SHP). Tato vektorová  síť pak rozřeže rastr na menší díly a aplikace sama podle 
zvoleného výřezu pracuje pouze s díly které potřebuje. Pokud bude server zobrazovat i větší množství vektorových dat, 
stá lo by za úvahu tato data uklá dat do databá ze. Pokud by byl celý server přenesen pod operační systém Linux, 
nejvhodnější variantou bude rozhodně PostgreSQL se spatial nadstavbou PostGIS.  

 

 
Obr.1: Uká zka aplikace Mapserveru 

 

9. Zá věry 

Publikace map na internetu je stá le více populá rní. Myslím, že produkt UMN Mapserver má  v této oblasti veliké 
možnosti. Spolu s webovým serverem Apache přestavuje ideá lní kombinaci bez ná klá dů  na software. Samotné 
nastavení mapserveru je jednoduché, navíc velmi dobře popsané v dokumentaci. Výhodou produktu je také možnost jej 
použ ívat pod nejběžnějšími operačními systémy. Mapserver historických vojenských mapová ní je aplikace, která  je 
postavena prá vě na spojení Apache a UMN Mapserveru. Aplikace je zatím pouze v počá tcích svého vývoje a 
ná sledujícím období předpoklá dá m jeho mohutný rozvoj. 
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