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TREŚĆ WYKŁADU 

 Omówienie celu wykładu – wyjaśnienie, czego uczestnicy dowiedzą się na 
szkoleniu, jaką nabędą wiedzę oraz jakie znaczenie ma ono dla 
pozostałych obszarów tematycznych. 

 Usługi geoinformacyjne w dyrektywie INSPIRE i ustawie o infrastrukturze 
informacji przestrzennej. 

 Budowa krajowej i wspólnotowej sieci usług geoprzestrzennych. 

 Geoportale – ich istota, cel, rola oraz funkcjonalnośd. 

 Zastosowanie norm ISO serii 19100 przy realizacji wymagao dyrektywy 
INSPIRE. 

 Standardy OGC oraz ich wykorzystanie w INSPIRE. 
 



CEL WYKŁADU 

FUNDAMENTY 

uzyskanie kolejnego stopnia wiedzy nt. INSPIRE - 

wdrażanie dyrektywy – zagadnienia prawne  

i techniczne 

WIEDZA Z ZAKRESU IMPLEMENTACJI 

znajomość i rozumienie komponentów IIP, potrzeby 

ich wdrażania oraz wykorzystywanych standardów 



IIP - POJĘCIE BAZOWE 

 „IIP to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych  
i technicznych, które: 

 zapewniają powszechny dostęp do danych i usług 
geoinformacyjnych dotyczących określonego obszaru, 

 przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla 
zrównoważonego rozwoju tego obszaru, 

 umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami 
geoinformacyjnymi.” 

 

[J. Gaździcki, 2004, Leksykon PTIP] 



DEFINICJA IIP 

 „infrastruktura informacji przestrzennej oznacza: 

 metadane,  

 zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych oraz 

 usługi i technologie sieciowe, 

 porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania 

oraz 

 mechanizmy kontroli i monitorowania,  

 procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie  

z niniejszą dyrektywą.”  

[Dyrektywa INSPIRE] 

 

 

 



USŁUGI WEDŁUG INSPIRE 
 Dyrektywa INSPIRE: 

Artykuł 11 

1. Paostwa członkowskie tworzą i obsługują sied obejmującą następujące usługi danych przestrzennych oraz usługi, dla 

których metadane zostały utworzone zgodnie z niniejszą dyrektywą: 

a) usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie 

zawartości odpowiadających im METADANYCH oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; 

b) usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie  

i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie 

informacji z legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych; 

c) usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni 

dostęp do tych zbiorów; 

d) usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów  

i usług danych przestrzennych;  

e) usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

Artykuł 14 

1. Paostwa członkowskie zapewniają nieodpłatny publiczny dostęp do usług, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) i b). 

 



…I W WYNIKU TRANSPOZYCJI 
 

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej: 

R o z d z i a ł  4  

U s ł u g i  d a n y c h  p r z e s t r z e n n y c h  

Art. 9.  

1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku 

do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sied usług dotyczących 

zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: 

1) wyszukiwania, […] 

2) przeglądania, […] 

3) pobierania, […] 

4) przekształcania, […] 

5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

 

Art. 12. 1. Dostęp do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest powszechny i nieodpłatny 



USŁUGI – INSPIRE VS. USTAWA O IIP 



ASPEKTY PRAWNO-TECHNICZNE USŁUG 

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej cd.: 

 
R o z d z i a ł  4  

U s ł u g i  d a n y c h  p r z e s t r z e n n y c h  

Art. 9.  

[…] 

 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

3. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwiają wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych co 

najmniej według następujących kryteriów lub ich kombinacji: 

1) słowa kluczowe; 

2) klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych; 

3) jakośd i ważnośd zbiorów; 

4) stopieo zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i usług danych 

przestrzennych; 

5) położenie geograficzne; 

6) warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych; 

7) organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych 

przestrzennych. 

 



ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

HTTP 



ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

HTTP 

Metoda GET 

Metoda POST 
H T T P  



PRZEPISY WYKONAWCZE 
 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług  
sieciowych 

 

A r t y k u ł   4  

D o s t ę p  d o  u s ł u g  s i e c i o w y c h  

 

1. Nie później niż dnia 9 maja 2011 r. paostwa członkowskie zapewniają początkową 

zdolnośd operacyjną usług wyszukiwania i przeglądania. 

2. Nie później niż dnia 9 listopada 2011 r. paostwa członkowskie zapewniają świadczenie 

usług wyszukiwania i przeglądania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 

 



OGC    ( The Open Geospatial Consortium) – międzynarodowe stowarzyszenie 

blisko 500 firm, agencji rządowych i uczelni, które opracowuje dostępne publicznie, otwarte, 

interoperacyjne specyfikacje i standardy, dla geoprzestrzennych zastosowao sieciowych.  

Web Map Service (WMS) 

Web Feature Service (WFS) 

Catalogue Service for Web (CSW) 

Web Coverage Service (WCS) 

OGC, USŁUGI 



Web Map Service (WMS) 

Web Feature Service (WFS) 
ATOM 

Catalogue Service for Web (CSW) 

Artykuł 11 
1. Paostwa członkowskie tworzą  
i obsługują sied obejmującą następujące 
usługi danych przestrzennych […] 
 
a) usługi wyszukiwania […], 

 
 

b) usługi przeglądania […], 
 
 

c) usługi pobierania, […]. 

Dyrektywa INSPIRE: 

OGC A INSPIRE 
 



ROLE STANDARDÓW OGC 

[Wikipedia: Zależności między klientem/serwerem a niektórymi protokołami OGC] 



INTERFEJSY USŁUG OGC 



GEOPORTAL INSPIRE 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ 



GEOPORTAL INSPIRE 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ 



KRAJOWY GEOPORTAL 

http://geoportal.gov.pl 



KRAJOWY GEOPORTAL 

http://geoportal.gov.pl 



GEOPORTAL GDOŚ 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 



GEOPORTAL PIG-PIB 

http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg 



GEOPORTALE A WYMAGANIA INSPIRE 

Dyrektywa INSPIRE: 

Artykuł 11 

1. Paostwa członkowskie tworzą i obsługują sied obejmującą następujące usługi danych przestrzennych oraz usługi, dla 
których metadane zostały utworzone zgodnie z niniejszą dyrektywą: 

a) usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości 
odpowiadających im METADANYCH oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; 

 
b) usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie  
i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji  
z legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych; 

c) usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni 
dostęp do tych zbiorów; 

d) usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów  
i usług danych przestrzennych;  

e) usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

 

Artykuł 14 
1. Paostwa członkowskie zapewniają nieodpłatny publiczny dostęp do usług, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) i b). 

 



GEOPORTALE A WYMAGANIA INSPIRE 

Dyrektywa INSPIRE: 

Artykuł 11 

1. Paostwa członkowskie tworzą i obsługują sied obejmującą następujące usługi danych przestrzennych oraz usługi, dla 
których metadane zostały utworzone zgodnie z niniejszą dyrektywą: 

a) usługi wyszukiwania, […] 

b) usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie  
i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji  
z legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych; 

c) usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni 
dostęp do tych zbiorów; 

d) usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów  
i usług danych przestrzennych;  

e) usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

 

Artykuł 14 
1. Paostwa członkowskie zapewniają nieodpłatny publiczny dostęp do usług, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) i b). 

 



użytkownik użytkownik 

zbiór d.p. zbiór d.p. zbiór d.p. 

CO ZAPEWNI INSPIRE? 

 dostęp do danych przez usługi sieciowe 
 interoperacyjnośd przez zgodnośd ze 

specyfikacjami 
 

 zbiory danych używane w krajach 
członkowskich mogą pozostad  
w niezmienionej formie 
 

 dostawca danych lub usługi musi 
zapewnid transformację między swoim 
modelem a zgodnym ze specyfikacją 
danych 

 



STANDARYZACJA W INSPIRE 

[wg Gaździcki, Michalak] 



STANDARYZACJA I NORMALIZACJA 

Standaryzacja 
 niesterowane i żywiołowe wprowadzanie standardów oraz 

postępowanie wg nich 

Normalizacja 
 proces opracowywania, zatwierdzania, wprowadzania  

i upowszechniania norm 

Normalizacja w dziedzinie Informacji Geograficznej 
 zespół środków informatycznych niezbędnych dla 

współdziałania oddzielnych realizacji GIS poprzez 
zapewnienie przepływu informacji pomiędzy odmiennymi 
środowiskami 

[wg Pachelski] 



UNIFIKACJA 

Unifikacja 

 pojęcie przeciwstawne standaryzacji i normalizacji, 

 zakłada stosowanie tych samych metod, narzędzi, rozwiązao 
itp., co prowadzi do rutyny i stagnacji, 

 

Standaryzacja i normalizacja umożliwiają porozumiewanie się  
w warunkach wielorakiej, naturalnej i koniecznej różnorodności. 



CELE STANDARYZACJI  
W INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ 

Zapewnienie odpowiedniej jakości: 
 danych geoprzestrzennych, 

 produktów geoinformacyjnych, 

 usług geoinformacyjnych, 

 procesów geomatycznych, 

przy uwzględnieniu postępu technologicznego oraz rosnących 
wymagao ze strony zainteresowanych użytkowników  
i producentów geoinformacji. 
 

[wg Gaździcki, Michalak] 



STANDARDY INSPIRE 

Powstają na podstawie norm ISO oraz specyfikacji OGC  
i dotyczą: 

 danych podstawowych (ang. basic data), 

 danych tematycznych (ang. commonly used thematic data), 

 dokumentacji danych (modele, metadane, języki, formaty), 

 usług realizowanych w ramach ESDI (m.in. wyszukiwanie, 
przeglądanie danych przestrzennych), 

 obowiązujących krajowych i europejskich układów 
współrzędnych (ETRS89, EVRF2000). 

 

[wg Gaździcki, Michalak] 



MAPA  NORM ISO 19100 

Klasyfikacja norm ISO serii 19100  
(wg Kresse W., Fadaine K. 2004) 



WYBRANE NORMY – PRZYKŁADY 

ISO/TS 19103 (Geographic information – Conceptual schema 
language) 

 profil UML 

 

ISO 19109 (Geographic information – Rules for application 
schema) – zasady budowy schematów aplikacyjnych 



WYBRANE NORMY – PRZYKŁADY 

ISO 19107 (Geographic information – Spatial Schema)  
– rodzaj geometrii i topologii 

 GM_Point – dla obiektów punktowych, GM_Curve  
– dla obiektów liniowych, GM_Surface – dla obiektów 
powierzchniowych 

 TP_Node – węzły w topologii, TP_Edge – krawędzie, 
TP_Complex – ogólna topologia np. dla danej sieci 

 

ISO 19111 (Geographic information – Spatial referencing by 
coordinates) – położenie obiektów za pomocą współrzędnych 



WYBRANE NORMY – PRZYKŁADY VS. 
INSPIRE 

ISO 19115 (Geographic information – Metadata) 

 

ISO 19118 (Geographic information – Encoding) 

 

ISO 19119 (Geographic information – Services) 

 

… 



ZASTOSOWANIE NORM ISO  
W INSPIRE - PRZYKŁADY 

 Rozporządzenie KE nr 1205/2008 w zakresie metadanych 
bazuje na normie ISO 19115 (Geographic information – 
Metadata) 

 Dokument Metadata Implementing Rules bazuje na 
specyfikacji technicznej ISO 19139 (Geographic information – 
Metadata – XML schema implementation) 

 Standard WMS OGC, realizujący usługę przeglądania jest 
normą ISO 19128 (Geographic information - Web map server 
interface) 

 Standard OGC GML jest normą ISO19136:2007 (Geographic 
information -- Geography Markup Language (GML) 



INTEROPERACYJNOŚĆ 

 Cel norm ISO serii 19100!!! 

 Zdolnośd do współdziałania – m.in. zdolnośd do 
komunikowania, a co za tym idzie dokonywania  
transferu danych między systemami. 

 Jak osiągnąd? 

 Metodologia modelowania informacji geograficznej  
za pomocą schematów pojęciowych: 

 podstawa dla spójnych realizacji GIS w odmiennych  
środowiskach sprzętowo-programowych, 

 zapewnia współdziałanie różnych realizacji GIS. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Sławomir Bury 

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji  

Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji 


