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Rychlý nástup nových technologií nejen v GIS

Integrace

Moderní desktop

Otevřená API

Inovace

Rozšiřování možností GIS

GIS
jednodušší, otevřený,

přístupný

Digitální transformace 



Real-Time a BIG Data v GIS

Sdílení a analýza dynamických informací o „čemkoli“
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Podpora Real-Time aplikací GIS. . .

•Monitoring a systém výstrah

•Predikce

•Geo fencing

Integrace sítě senzorů

Analýza Real-Time dat



Dopravní systémy v reálném čase

Smart Parking

Aktuální monitoring hustoty dopravy, 
poloha a aktuální zpoždění linek MHD, 

sledování nehod 

Sledování parkovacích míst, predikce obsazenosti

Příklady z dopravy



GIS analýzy a vizualizace

BIG Data

• Prostorově časové analýzy

• Paralelní zpracování 

• Zpracování v cloudu

• Dostupné odkudkoli, kdykoli

Nový vhled do situace nad mapou. . .



Odkrytí základních vzorců lidského pohybu 
můžeme využít v dopravě, obchodu, 

službách občanům…

Analýza pohybu osob ve městě



Co se stalo? Co se děje?
Proč se to 

děje?
Co se bude 

dít?

Co chceme, 
aby se stalo 

v budoucnu?

Operativní reporty

Připravené dotazy

Grafy, zprávy

Dynamické

Dashboardy

Statistické modely

Analýzy příčin

Prediktivní analýza

Strojové učení

Hloubkové učení

IoT

Real-Time Dashboardy

Automatické výstrahy

Optimalizace

Zesílené učení 

Automatizace vyhledání 

nejlepší varianty

500 nehod 

minulý měsíc

Mlha, námraza, 

dopravní špička, 

konání větší akce

V příštím týdnu je 

v této oblasti 

očekáváno 34 

dopravních nehod

Právě se stalo 6 

dopravních nehod 

na daném úseku 

komunikace

Přemístění ZZS 

do určité oblasti sníží 

čas dojezdu k vážným 

nehodám o 25 %

Využití analytických možností GIS

STROJOVÉ UČENÍ

ANALÝZA  DAT



ArcGIS

Klasifikace

Clustering

Predikce

Využití strojového učení v GIS



Rozšířená realita

Sledování podzemních zařízení

Přesný 3D GIS

• MS Azure Cloud

• MS HoloLens



GIS poskytuje společný 
jazyk pro komunikaci

Spokojený klient 

Podpora informovanosti a spolupráce v reálném čase






