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Kodėl mums sunku pradėti naudoti atviro kodo GIS?

Ar mes efektyviai kuriame 
GIS sistemas?

Ar mes investuojame į R&D 
sritį GIS technologijose?

Ar mes tik programinės 
įrangos vartotojai?



Ar mes patys dar ieškome efektyvesnių GIS sprendimų?



Ar tai kainuoja? Taip, tačiau...

Tai nėra investicija tiesiog 
į programinę įrangą

Tai investicija į žinias, patirtį, 
naujų sprendimų paiešką

Tai investicija atsiperkanti 
ilgalaikiuose sprendimuose



Kas mus riboja pasirinkti atviro kodo GIS sprendimus?

Darbui reikia išskirtinių 
specialistų

Jeigu susidursime su 
problema nebus kam padėti

Nemokama, bet diegimas ir 
palaikymas labai brangus



Ar mes nebandome pasiteisinti, kad nereikėtų keistis?

Naujų versijų iteracijos ir 
jų ilgalaikis palaikymas

Nuolat vystoma investuojant 
patiems įrangos naudotojams

Aktyvus palaikymas ir 
bendradarbiavimas



Atviro kodo GIS suteikia galimybę 

pažinti kaip veikia technologija

pritaikyti sprendimą konkretiems poreikiams

neribotai augti ir plėstis



Erdvinių duomenų valdymo infrastruktūra

kuriama atviro kodo GIS



DBVS GIS Serveris Portalas

Duomenų 
tvarkymas

Duomenų 
transformavimas

Duomenų 
apsauga



PostgreSQL + PostGIS

- PostgreSQL atviro kodo RDBVS, naudojama tokių tech. įmonių kaip Skype, Sony, 
TripAdvisor, Instagram

- PostGIS – plėtinys, įgalinantis erdvinių duomenų valdymo funkcijas pagal OGC Simple
Features for SQL standartą



PostgreSQL + PostGIS



PostgreSQL + PostGIS



PostgreSQL = GIS DB framework

- Saugoti ir analizuoti Lidar skenavimo duomenis, rastrinius duomenis

- PostgreSQL plėtiniai skirti darbui su GIS duomenimis

- Naudoti duomenų teikimo serverį interneto žemėlapiams

pgRouting Pointcloud + LOPoCS ST_AsMVT



Geoserver

- Atviro kodo GIS serverio programinė įranga skirta erdviniams duomenims publikuoti, 
redaguoti, apdoroti, naudojamas ESA, World Bank, Ordance Survey, IGN

- Publikuoti duomenis kaip šaltinius naudojant aibę vektorinių ir rastrinių erdvinių duomenų 
formatų (GeoPackage, Shapefile) ir DB prisijungimų (standartas PostGIS)

- Publikuoti duomenis OGC patvirtintais servisų tipais

- Valdyti serverį naudojant Rest API



Geoserver – žemėlapiai peržiūrai

- Valdyti WMS servisų sluoksnius, keisti jų parinktis (koordinačių sistemas, sluoksnių 
pavadinimus, aprašymus, duomenų aprėptį ir kt.), susieti su metaduomenimis, publikuoti 
juos grupėse apjungiant skirtingus šaltinius, turint daug arba vieną servisą

- Kurti dinaminius, iš anksto paruoštus arba mišrius podėlius, valdyti podėlio formatą, 
galiojimo laiką

- Kurti stilius naudojant SLD ir juos dinamiškai taikyti servisams

- Publikuoti duomenis tiesiogiai iš QGIS naudojant QGIS GeoServer Explorer įskiepį

- Plėtinių pagalba publikuoti duomenis VectorTiles, INSPIRE View ir Download, WPS, CSW bei 
kitais servisų tipais



Geoserver – duomenų valdymas

- Gauti WFS užklausos rezultatus GML, Json/Geojson, Shapefile, CSV formatais

- Redaguoti WFS online/offline naudojant QGIS, QField

- GeoFence plėtinio pagalba valdyti prieigas prie servisų, jų sluoksnių bei duomenų 
naudotojams, jų grupėms ir rolėms. Informacijai kaupti panaudoti tiek vidinę Geoserver
vartotojų valdymo sistemą, tiek išorines (LDAP ar JDBC)

- Sukurtus servisus integruoti į populiariausias žemėlapių naršyklių kūrimo API, kurios 
palaiko atvirus standartus



Geoserver – GIS Server framework

- Plėtiniai

- Interoperabilumas

- Jungimas į klasterius bei apkrovos balansavimo galimybės



GeoNetwork – duomenų portalas

- Atviro kodo erdvinių duomenų valdymo portalas, naudojamas tokiuose projektuose kaip 
Dutch National Georegistry, Swiss Geographic Catalogue, Paikkatietohakemisto (Suomijos 
geoportalas), INSPIRE Portal of the Grand-Dutchy of Luxemburg, FAO data portal ir 
daugelis kitų.

- Portalas suteikiantis itin platų metaduomenų kūrimo ir paieškos funkcionalumą, o taip pat 
žemėlapių naršyklės funkcionalumą įvairaus tipo erdvinių duomenų servisų peržiūrai

- Pritaikyta INSPIRE



GeoNetwork – metaduomenys

- Kurti, redaguoti metaduomenis naudojant skirtingo tipo metaduomenų profilius

- Taikyti masinį metaduomenų redagavimą

- Naudoti integruotus ir išorinius metaduomenų validatorius

- Aprašyti erdvinių duomenų, jų peržiūros, dinaminio bei statinio parsisiuntimo servisus, o 
taip pat ir ne erdvinius duomenis (lenteles, nestandartinius servisus)

- Importuoti naujus metaduomenų profilius, žodynėlius, klasifikacijas

- Modifikuoti metaduomenų profilius

- Kurti ir atiduoti kitiems portalams sukurtų metaduomenų paieškos servisus atitinkančius 
OGC CSW, OpenSearch atvirus standartus

- Surinkti (harvest) metaduomenis iš kitų portalų



GeoNetwork – duomenų naudotojams

- Full text paieška, dinamiškai prisitaikanti prie sukurtų metaduomenų

- Pagal metaduomenų profilius dinamiškai susikuriantys aprašomų duomenų bei servisų 
tipai, kategorijos, temos

- Galimybė peržiūrėti duomenis žemėlapių naršyklėje (peržiūra, stiliaus pasirinkimas, paieška, 
spausdinimas, filtravimas pagal peržiūros servisuose sukurtus sluoksnius, užrašų 
pridėjimas ir eksportavimas, legendos, dalinimasis ir kt.)

- Galimybė parsisiųsti duomenis skirtingais formatais arba naudoti WFS paslaugas



GeoNetwork – duomenų naudotojams



GeoNetwork – duomenų naudotojams



GeoNetwork – administratoriams

- Integracija su PostGIS ir Geoserver

- Teikti naudotojams iš anksto paruoštus arba dinamiškai iš WFS gaminamus duomenis 
parsisiuntimui

- Valdyti prieigas prie administravimo funkcionalumo, teikiamų duomenų bei el. paslaugų 
taikant naudotojų prisijungimą, roles, grupes

- Patogiai administruoti, konfigūruoti sistemą

- Stebėti paieškų statistiką ir metaduomenų naudojimą

- Nesudėtingai adaptuoti portalo stilių naudojant Bootstrap



GeoNetwork – administratoriams



GeoNetwork – administratoriams



Hale Studio

- Atviro kodo erdvinių duomenų transformavimo programinė įranga

- Vizualus sudėtingų duomenų schemų pateikimas, leidžiantis suprasti kompleksines 
duomenų modelių struktūras

- Vykdyti duomenų susiejimo, atributinių duomenų perskaičiavimo, re/klasifikavimo funkcijas

- Vykdyti erdvinių duomenų transformavimo funkcijas

- Integruota transformuotų duomenų peržiūros žemėlapių naršyklė

- Kurti nestandartinius transformavimo algoritmus naudojant Groovy script‘us



Hale Studio

- Nuskaityti duomenų šaltinius iš PostGIS, SQLite, XML, Json, Shapefile, Excel ir kt.

- Eksportuoti į atvirus duomenų formatus, pvz. GML, SQLite, XML, GeoJson, WFS

- Publikuoti transformaciją į Geoserver, Degree (atviro kodo), FME

- Dinamiškai vykdyti duomenų validaciją

- Automatizuoti duomenų transformaciją naudojant CLI

- Eksportuoti duomenų transformacijos aprašus



QGIS

- Atviro kodo GIS programinė įranga erdvinių duomenų valdymui ir naudojimui

- Integracija su PostGIS erdvinių duomenų įkėlimui, redagavimui, eksportavimui

- Integracija su Geoserver erdvinių duomenų stilių rengimui, servisų publikavimui

- Erdvinių duomenų servisų peržiūra, redagavimas

- Erdvinių duomenų automatizuoto apdorojimo galimybės naudojant pyqgis



Vieninga sistema 
nacionaliniams erdvinių duomenų rinkiniams 

transformuoti ir publikuoti 
pagal INSPIRE duomenų temų specifikacijas 

Taupyti kaštus licencijų 
įsigijimui ir palaikymui

Optimizuoti duomenų 
atnaujinimą ir transformavimą 

Prisitaikyti prie kintančių 
reikalavimų
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- Naudojamas GDAL ogr2ogr CLT duomenų įkėlimui iš pradinio formato į INSPIRE šaltinių 
duomenų bazę automatizuoti

- Naudojamas QGIS duomenims patikrinti ir įkelti į DB. Pradinio įkėlimo metu arba kai 
įkėlimas yra vienkartinis

File GDB
Shapefile

TAB
WFS

OGR

QGIS

Post
GIS

ogr2ogr -overwrite -progress -f "PostgreSQL" PG:"host=localhost port=5432 dbname=inspire_dev
user=postgres" C:\uploads\statistika.gdb -lco EPSG:4258 geometry_name=geom



- Hale Studio importuojama pradinių duomenų struktūra

- Hale Studio pasirenkamas INSPIRE duomenų temos, į kurią ketinama atlikti transformaciją, 
duomenų modelis

- Skaitoma ir analizuojama INSPIRE specifikacija, INSPIRE duomenų modelis bei šaltinių 
duomenys

- Parengiama transformacija

- Transformacija publikuojama tiesiogiai į GeoServer, kur automatiškai susikonfigūruoja 
publikavimui skirti sluoksniai, atitinkantys INSPIRE duomenų temos struktūrą

- Eksportuojami duomenys į GML statiniam duomenų atsisiuntimui naudojant INSPIRE Atom
duomenų parsisiuntimo servisą

- GeoServer publikuojami INSPIRE reikalavimus atitinkantys WMS, WFS servisai, su galimybe 
išplėsti publikuojamų servisų tipus

- GeoServer publikuojami duomenys susiejami su GeoNetwork publikuojamais 
metaduomenimis
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- GeoNetwork sukuriami metaduomenys duomenų rinkiniui, peržiūros ir parsisiuntimo 
servisams

- GeoNetwork sukuriami ryšiai tarp duomenų rinkinio ir jo servisų, taip pat susijusių duomenų 
rinkinių ir servisų

- Automatiškai sugeneruojami Atom Download servisai (OGS standartas)

- Automatiškai publikuojamas CSW servisas su galimybe jį konfigūruoti, apriboti

- Automatiškai atpažįstami servisų tipai ir įgalinama jų peržiūra ar duomenų parsisiuntimas
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Ką atviro kodo GIS technologijų taikymas reiškia mums?

Lankstumą modifikuoti, 
pritaikyti sprendimus

Integracijos ir technologijų 
pasirinkimo laisvę

Galimybes augti be didelių 
investicijų

Išbandyti ir adaptuoti 
naujausias idėjas, pvz. VT

Know-how naujiems 
projektams

Atradimų ir supratimo 
patirtį



Pabandyti gali visi ir tai nėra sudėtinga

live.osgeo.org

cartocon.lt – „Atviro kodo gis technologijų taikymo pradžia“

geoserver.geo-solutions.it/edu/en/
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