ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA
•

CÍLE

Nalézt optimální řešení agendy katastru
nemovitostí v GIS města.
• Nasadit řešení umožňující další rozvoj
celého GIS města.
• Zvýšení flexibility, efektivity
a operativnosti.

•

Snadné využití nástrojů a služeb KN
v jiných aplikacích.
• Přístup přes moderní uživatelské
rozhraní.
• Optimální využití stávající softwarové
a hardwarové infrastruktury.

VÝSLEDKY
•

Moderní a inteligentní uživatelské
rozhraní mapového klienta portálu KN.
• Plynulá a uživatelsky příjemná práce
s mapou.
• Služby tvoří rozhraní, které lze dle
potřeb rozšiřovat dalšími funkčními celky.

Portál KN Magistrátu města Ústí nad Labem
Webový klient s technologií Microsoft Silverlight

POUŽITÁ ESRI
TECHNOLOGIE
•

ArcGIS Server
Enterprise Standard 10
(technologická platforma)

•

ArcSDE
(správa prostorových dat
v relační databázi)

•

•

ArcGIS API pro Microsoft
Silverlight/WPF
(rozhraní pro programování
webových aplikací)
ArcGIS Desktop
(tvorba mapových
podkladů, nastavení
symboliky dat KN,
import formátu VFK do
geodatabáze v datovém
modelu ISKN – modul nad
ArcObjects Spirit VFK)

počáteční stav
Informace z katastru nemovitostí (KN) využívá téměř každá agenda úřadu (pasporty, evi‑
dence dokumentů, stavební úřad apod.). I proto se Magistrát města Ústí nad Labem rozhodl již
nevyhovujícího mapového klienta KN nahradit klientem novým. Cílem bylo vytvořit aplikaci,
která bude snadno využitelná napříč nejrůznějšími odbory, díky modernímu uživatelskému
rozhraní bude snadno použitelná a co nejlépe využije výkon stávající softwarové a hardwarové
infrastruktury.
Tyto požadavky nejlépe splnila technologie ArcGIS Server a za dodavatele Portálu KN byla
vybrána společnost GEOREAL spol. s r.o.

mapový klient
Požadavky kladené na nového mapového klienta se týkaly především zvýšení rychlosti
při práci s mapou a vytvoření moderního a intuitivního uživatelského rozhraní. Mapový klient
portálu KN je proto založen na technologii Microsoft Silverlight a pro komunikaci s mapovými
službami serveru je využito rozhraní REST. Tím došlo nejen ke zrychlení odezvy aplikace, ale
i k lepšímu rozložení zátěže v celém systému, jehož celková výkonnost se znatelně zvýšila.
Kromě standardních nástrojů pro práci s mapou byly vytvořeny také další uživatelské
nástroje:

dotazy v mapě – výběr mezi dotazováním bodem, obdélníkem, linií nebo
•• Prostorové
polygonem. Takto lze snadno získat informace nebo seznam prvků (parcel, budov, …),
které jsou dotčeny průběhem konkrétní inženýrské sítě, plochou chráněného území nebo
významným místem.

atributové tabulky prvků – díky interaktivnímu propojení s mapou umožňuje
•• Zobrazení
tabulka snadnou lokalizaci a vyhledávání prvků, čímž se mapový klient přiblížil desktopo‑
vým aplikacím. Atributová tabulka vedle toho poskytuje i pokročilou funkcionalitu (export
dat, tisk, přidání/odebrání prvků z mapového výběru atd.).

uživatelské grafiky – do mapy je možné zakres‑
•• Tvorba
lovat body, linie, plochy a vkládat texty. Dále lze měnit
barvu, sílu a typ čáry prvků.

tiskových výstupů map – zakreslené gra‑
•• Tvorba
fické prvky je možné tisknout, ukládat, znovu přidávat
Prostředí portálu KN.

do mapy, provádět jejich aktualizaci nebo je elektronic‑
kou formou sdílet s jinými uživateli.

www.arcdata.cz

architektura
Architektura celého systému byla navržena jako třívrstvá, což v mnohém usnadňuje nejen
provoz a údržbu, ale především další rozvoj a integraci nových aplikací. Ve druhé, aplikační
vrstvě jsou umístěny jak služby mapové, tak i služby pro vyhledávání a získávání informací
z databáze katastru nemovitostí. Nový mapový klient portálu KN pak představuje pouze jeden
modul třetí (prezentační) vrstvy celého GIS.
Potřebuje‑li klient (kterým může být webová mapová aplikace, desktopová aplikace nebo
jakýkoliv klient primárně nepracující s mapou) informace z KN, může je snadno získat pomocí
příslušných služeb. Veškerá logika, vyhledávání v datech a získávání informací je realizována
na jediném místě GIS – službou ArcGIS Serveru. Uživatel se tedy vůbec nemusí zabývat struk‑
turou databáze katastru nemovitostí nebo jejím prohledáváním.
Mezi služby portálu KN patří:
vyhledávací služby pracující s databází KN, které po zadání filtru vracejí kompletní objekty
katastru nemovitostí (parcely, budovy, bytové jednotky apod.) nebo jejich seznamy,

••
pro tvorbu reportů KN, které vracejí kompletní výpisy, jako např. výpis listu vlastnic‑
•• služby
tví, informace o parcele, budově apod.

Nezanedbatelnou výhodou systému je rovněž centrálně řízený proces aktualizace dat KN,
který je prováděn na straně magistrátu.

zhodnocení
Realizace řešení portálu KN umožňuje striktní oddělení datové, aplikační a prezentační
vrstvy systému, což je výhodou především při dalším rozvoji městského GIS. V případě Magis‑
trátu města Ústí nad Labem jsou služby portálu KN využívány při vývoji a tvorbě nových účelo‑
vých aplikací i při integraci s aplikacemi třetích stran. Výrazným způsobem se tak zlepšily mož‑
nosti rozvoje celého GIS a jeho flexibilita, efektivita a operativnost.

GEOREAL spol. s r.o.
http://www.georeal.cz
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