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Technologie GeoMedia
Pro práci s geoprostorovými informacemi vyvinula firma Intergraph technologii GeoMedia. Tato technologie

obsahuje řadu produktů pro tvorbu, analýzu a publikaci dat GIS v podobě jednoduchých prohlížečů, přes
analytické nástroje až po produkty na úrovni GIS serveru. Jsou to objektové aplikace založené na databázové
správě prostorových dat pracující nad platformami Windows NT či Windows 2000.  V technologii GeoMedia
jsou veškerá grafická data uložena nikoliv jako grafické soubory, nýbrž ve formě databázových prvků v jednom
z vybraných datových skladů (tzv. Integrovaný model). Intergraph se při výběru datových skladů soustředil na
dva přední produkty - Microsoft Access a Oracle, včetně podpory prostorového rozšíření Oracle Spatial. Další
vlastností tohoto technologického řešení je způsob přístupu k jiným datovým formátům. Přístup a čtení cizích dat
v jejich nativní podobě umožňují OLE komponenty označované jako datové servery. Datové servery jsou k
dispozici pro čtení formátů ESRI (coverage ArcInfo a shapefile ArcView), MapInfo Professional (tab, txt) a
CAD formátů DGN (MicroStation), DXF a DWG (AutoCAD).

Jednotlivé produkty technologie GeoMedia

GeoMedia
Univerzální GIS klient. Umožňuje pracovat s datovými formáty od různých výrobců technologií GIS a

mapování, včetně firem ESRI, Bentley, Systems, Intergraph a Oracle, uložených ve většině standardních
souřadnicových systémech a integrovat je do svého prostředí. Obsahuje sadu nástrojů prostorových analýz,
prezentací GIS a otevřené vývojové prostředí pro tvorbu vlastních aplikací a nástaveb. Toto prostředí je možné
upravovat pomocí OLE automatických nástrojů jako Powersoft's Powerbuilder, Microsoft's Excel (with VBA),
Visual Basic® a Visual C++® .

GeoMedia Web Map
Produkt určen pro publikaci dat GIS v prostředí internetu/intranetu. Umožňuje publikovat hybridní data

rastr/vektor, dále on-line přístup ke GIS databázím ve všech běžně používaných formátech a souřadných systémů
(MGE, FRAMME, MGSM, GeoMedia, Oracle SDO/SC, ArcInfo, ArcView, DGN, DWG...) a publikovat i do
všech web browserů bez závislosti na jejich speciálním rozšíření.

GeoMedia Professional
Univerzální GIS klient, ale i prostředek pro tvorbu dat GIS. Tvorba a správa prostorových dat v relačních

databázích, přístup k objektové editaci. Zcela otevřený přístup nejen k analýze, ale i modifikaci a integraci dat
nejrůznějších formátů, možnost ukládat data do klasických formátů jako MicroStation nebo ArcView, práce s
inteligentními objekty GIS obsahujícími geometrickou i popisnou složku (tedy nejen grafika oddělená od
databáze), otevřený vývoj aplikací v OLE/COM prostředí.

GeoMedia Professional nabízejí pořizování, úpravu a pokročilé analýzy vektorových GIS dat, včetně
poloautomatické head-up digitalizace papírových podkladů. Pro výrazné ulehčení práce tvůrců GIS projektů
nabízejí nástroje pro analýzu a automatické odstraňování topologických chyb. Tento produkt podporuje též
ukládání 3D dat, kde byl odpovídajícím způsobem rozšířen datový model Oracle Spatial.

GeoMedia Web Enterprise
Produkt, který slučuje všechny vlastnosti produktu GeoMedia, GeoMedia Web Map a GeoMedia

Professional.
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GeoMedia 4.0
Poslední dostupná česká verze produktu GeoMedia (v USA je distribuována anglická verze GeoMedia 5.0,

česká verze 5.0 se zatím připravuje). Je možno ji sehnat, ať již jako studentskou či plnou licenci, u českého
distributora firmy Intergraph (www.intergraph.com/cz).

Dostupné datové formáty
Software GeoMedia 4.0 umožňuje přistupovat k jednotlivým formátům GIS produktům od různých výrobců

přes datové sklady (s využitím ODBC ovladačů). Jsou to sklady typu Access, ArcInfo, ArcView, CAD,
FRAMME, MapInfo, MGDM, MGE, MGSM, ODBC, SQL.

Dostupné analýzy
Ø Atributové dotazy (výběr prvků přes jejich atributová data)
Ø Prostorové dotazy (výběr prvků přes jejich umístění – vazbu v prostoru)
Ø Kombinace atributového a prostorového dotazu
Ø Tvorba obalových zón vektorových objektů
Ø Prostorový průnik  vektorových objektů
Ø Prostorový rozdíl vektorových objektů
Ø Relační propojení atributových tabulek přes jednoznačný identifikátor (klíč)
Ø Analýza geometrie vektorových objektů (délka, obvod, obsah)
Ø Geografické kódování souřadnic
Ø Geografické kódování adres
Ø Prostorové filtry (pohledu, obdélníku, polygonu)
Ø Statistické vyhodnocení vlastnosti třídy objektů (medián, směrodatná odchylka,střední hodnota,….)

Prezentační nástroje (tvorba layuot)
Ø Legenda
Ø Grafické měřítko
Ø Severka
Ø Mřížka

Mé subjektivní hodnocení
U GeoMedia 4.0 postrádám několik funkcí:
Ø Funkce pro export dat do běžných GIS formátů (ArcView, MGE,….)
Ø Funkce pracující nad rastry
Ø Funkce umožňující práci s objekty v 3D (lépe řečeno 2 ½ D) dimenzi – tvorba digitálního modelu

reliéfu (TIN, GRID) a analýzy nad nimi.
Ø Funkce týkající se tvorby grafů z provedených analýz

Klady produktu GeoMedia 4.0:
Ø Schopnost načíst rozsáhlou paletu typů formátů dat
Ø Schopnost pracovat nad těmito daty bez nutnosti jakékoli konverze do vnitřního formátu
Ø Velice dobré prostorové analýzy
Ø Příjemné uživatelské prostředí

Všechny výše uvedené klady a zápory vychází čistě pouze z mého subjektivního pohledu. Například
vlastnosti týkající se naprogramování si vlastního uživatelského prostředí jsem nebyl schopen posoudit. Tyto
vlastnosti by mohl posoudit pouze již zdatný uživatel GIS prostředí.

Při svém vlastním hodnocení jsem vycházel ze znalostí prostředí ArcView 3.1. a jeho nadstaveb. Ovšem
kdybych měl porovnat základní prostředí ArcView 3. 1. bez všech rozšiřujících toolboxů s produktem GeoMedia
4.0, pak jsou si tyto softwary, co se týče rozsáhlosti palety nástrojů, velice podobné.

S dalšími nadstavbami produktu GeoMedia (ať už GeoMedia Web Enterprise, či GeoMedia Professional),
jsem se bohužel osobně nesetkal.

http://www.intergraph.com/cz


Některé konkrétní aplikace vyvinuté nad technologií GeoMedia v ČR
GIS vodohospodářských dat od firmy HSI com vytvořený na bázi GeoMedia Professional
http://www.hsicom.cz/?a=gis&b=vodpodnik

GIS Severočeského dolu Nástup Tušimice – vyvinut nad produkty firmy Intergraph od HSI com

Geofond ČR, využívající aplikace GeoMedia Web Map  http://www.geofond.cz/
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