
INTEROPERACYJNOŚĆ I PROCES 
HARMONIZACJI W RAMACH 
INSPIRE
POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

dr inż. Adam Iwaniak



TREŚĆ WYKŁADU

• Zagadnienie interoperacyjności zbiorów i usług
danych przestrzennych

• Zagadnienie harmonizacji zbiorów i usług danych
przestrzennych

• Standardy ISO i OGC

• Specyfikacje techniczne INSPIRE dla
interoperacyjności i harmonizacji

• Proces harmonizacji zbiorów danych
przestrzennych



CEL WYKŁADU

Celem wykładu jest omówienie 

zagadnień teoretycznych dotyczących 

interoperacyjności i harmonizacji zbiorów 

i usług danych przestrzennych w INSPIRE



INFORMACJA PRZESTRZENNE

Dane przestrzenne – dane dotyczące obiektów, zjawisk lub
procesów, które znajdują się w przyjętym układzie
współrzędnych. Dane te określają położenie, wielkość, kształt,
atrybuty opisowe oraz związki topologiczne zachodzące
między tymi obiektami, zjawiskami lub procesami.

Informacja przestrzenna:
• informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych 

przestrzennych,
• wiedza pozyskana wskutek przetwarzania danych 

przestrzennych.

Mapa - najbardziej oczywistą formą prezentacji informacji
przestrzennych jest mapa. Definiuje się ją jako abstrakcyjny
model przestrzennych aspektów rzeczywistości, poddanych
określonym transformacjom, przedstawiający - w sposób
bezpośredni lub pośredni - różnego rodzaju informacje.



DANE A INFORMACJE

Co oznacza 

ten zbiór 

kresek ?

Jakie 

piękne 

budynki !!!

INFORMACJA
DANE

WIEDZA



INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

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 automatyczne przetwarzanie zasobów
geoinformacyjnych oraz tworzenie wartości dodanej.

[A. Iwaniak na podstawie J. Gaździcki, 2004, Leksykon PTIP]



BUDOWA PUNKTU DOSTĘPOWEGO -
GEOPORTALU

Podstawowa funkcjonalność:

• wyszukanie map /WMSów / w sieci INTERNET

• podgląd danych – wzajemne nakładanie

• Pobieranie danych /WFS/

• Przetwarzanie danych.

SDI

SII

SDI – human readable

SII – computer readable



CELE BUDOWY INSPIRE

Cele

• Wsparcia polityk Wspólnoty odniesionych do środowiska 

• Zniesienie barier w dostępie do informacji przestrzennej – open data

• Wielokrotne wykorzystanie raz pozyskanej informacji

• Decentralizacja

• Budowa społeczeństwa informacyjnego

Funkcjonalność

• Umożliwienie łączenia w jednolity sposób danych przestrzennych 
pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z 
nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji.

• …



CELE BUDOWY INSPIRE

Droga dojścia

• Interoperacyjność - oznacza zdolność dwóch lub większej liczby systemów 
informatycznych do współdziałania

• Harmonizacja  - działania mające na celu doprowadzenie do wzajemnej 
spójności tych zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i łącznego 
wykorzystywania

• Metadane - ustrukturalizowane informacje stosowane do opisu zasobów 
informacji.



KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA 
HARMONIZACJĘ I INTEROPERACYJNOŚĆ?

„Art. 7. Organy administracji prowadzące rejestry
publiczne, które zawierają zbiory związane z
wymienionymi w załączniku do ustawy tematami,
wprowadzają, w zakresie swojej właściwości,
rozwiązania techniczne zapewniające
interoperacyjność zbiorów i usług danych
przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów.”



INTEROPERACYJNOŚĆ



CZYM JEST INTEROPERACYJNOŚĆ ?

Interoperacyjność oznacza zdolność dwóch lub
większej liczby systemów informatycznych lub ich
komponentów do wymiany informacji i do jej użycia
Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Standard Computer Dictionary: A
Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York, NY, 1990

Interoperacyjność oznacza zdolność różnych
elementów funkcjonalnych systemów
informatycznych do komunikacji, uruchamiania
programów lub przesyłania danych pomiędzy nimi
w sposób nie wymagający od ich od użytkownika
żadnej wiedzy lub wymagający od niego wiedzy
minimalnej na temat unikalnych właściwości tych
elementów.
ISO/IEC, Technical Draft Report, Ref.No. JTC1 SC36 WG4 N0070. Information Technology –
Learning, education, and training – Management and delivery-Specification and use
extensions and profiles. US SC36 Secretariat, 2003



INTEROPERACYJNOŚĆ W INSPIRE

„Możliwość łączenia zbiorów danych
przestrzennych oraz interakcji usług danych
przestrzennych bez powtarzalnej interwencji
manualnej, w taki sposób, aby wynik był
spójny, a wartość dodana zbiorów i usług
danych przestrzennych została zwiększona"
(dyrektywa INSPIRE)

Istotą interoperacyjności jest wymiana i 
wykorzystanie danych w różnych systemach 

informatycznych
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Organizacyjne,

obejmujące partnerów współtworzących infrastrukturę, a 
więc wszystkie urzędy, instytucje, firmy i organizacje, które 
są zainteresowane korzystaniem z danych przestrzennych i 

związanych z nimi usług

Techniczne, 

dotyczące technologii i standardów informacyjnych i 
telekomunikacyjnych umożliwiających interoperacyjność

Semantyczne,

prowadzące do ujednolicenia terminów i pojęć 
stosowanych w zakresie geoinformacji w różnych 

dziedzinach wiedzy, środowiskach i zastosowaniach.

WSPÓŁDZIAŁANIE:



INTEGRACJA BAZ DANYCH – KLASYCZNY GIS

Scentralizowany 
system informatyczny:

• dane

• software

• hardware

• ludzie

• procedury, 
organizacja i 
kompetencje

USŁUGI WWW

powiat

województwo

centrala



INTEGRACJA USŁUG SIECIOWYCH - SDI

WWW 

WOJ.

Geoportal

WWW 

POW.

WWW 

WOJ.

WWW 

WOJ.

WWW 

POW.
WWW 

POW.
WWW 

POW.
WWW 

POW.

WWW 

CEN.

Program ramowy:

• prawo 

• standaryzacja

• interoperacyjność

• usługi sieciowe
Geoportal 2



„BEZSZWOWE” ŁĄCZENIE 
DANYCH 

System A

WMS

System B

WMS

System C

WMS

Geoportal

Broker

3 grupy standardów:

- WMS

- Specyfikacja danych

- Sposób renderowania
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HURTOWNIA DANYCH

Kataster

Planowanie Przestrzenne

Statystyka

(GML)
Hurtownia

GIS
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Program GIS

BD

BD

BD



USŁUGI SIECIOWE  – WMS,WFS
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Kataster

wms

Planowanie Przestrzenne

wms

Statystyka

wms

WMS – Web Map Server

WFS – Web Features Server

interoperacyjność w SDI  == Integracja danych w GIS



Serwer WFS

Serwer WMS

Serwer WPS
Geoportal

Serwer
katalogowy

INTEROPERACYJNOŚĆ – STANDARDOWE 
USŁUGI SIECIOWE

BD

BD

Usługa
wyszukiwania

Usługa
podglądu

Usługa
pobierania

Usługa
transformacji



INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU METADANYCH



INTEROPERACYJNOŚĆ SYSTEMU METADANYCH



KOMPONENTY INTEROPERACYJNOŚCI

Źródło: D2.5: Generic Conceptual
Model

Zasady INSPIRE Terminologia Model 
referencyjny

Reguły do 
schematów 

aplikacyjnych i 
katalogów 
obiektów

Aspekty 
przestrzenne i 

czasowe

Przystosowalność 
językowa i 
kulturowa

Model układów 
współrzędnych

Modelowanie 
obiektów 

referencyjnych
Model wizualizacji Przekaz danych

Wieloprezentacje
Obsługa 

identyfikatorów
Przekształcanie 

danych
Metadane

Prowadzenie 
zasobów

Jakość danych
Spójność 

pomiędzy danymi

Zasady 
pozyskiwania 

danych

Zgodność ze 
specyfikacjami

Rejestry (wykazy)

Poziom INSPIRE Poziom IIP

Poziom tematu



STANDARYZACJA



ZAPEWNIANIE INTEROPERACYJNOŚCI

• Wspólny protokół komunikacji (np. HTTP
jako protokół transportowy, standardy
OGC).

• Wspólny format przesyłanych danych
(dane binarne, format XML dla wymiany
danych w sieci WWW).

• Wspólny schemat aplikacyjny.



STANDARYZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH

• Standaryzacja umożliwia porozumiewanie
się w warunkach różnorodności.

• Celem standaryzacji danych
przestrzennych jest zapewnienie ich
odpowiedniej jakości przy uwzględnieniu
postępu technologicznego oraz rosnących
wymagań ze strony użytkowników.

• Standaryzacja w GISie – zapewnienie
interoperacyjności systemów.



PODSTAWOWE STANDARDY

• OGC Web Map Service – udostępnianie zobrazowań w postaci
rastrowej

• OGC Web Feature Service – udostępnianie danych w postaci
wektorowej

• OGC Web Coverage Service – udostępnianie danych w postaci
gridowej

• OGC Geography Markup Language (GML) – standard wymiany
danych przestrzennych

• OGC Catalogue Service Specification – serwery katalogowe

• OGC Simple Feature Access – cz.I obejmuje definicję
podstawowych typów obiektów, cz.II zapytania do bazy danych w
języku SQL

• ISO 19115 – metadane

• ISO 19139 – specyfikacja implementacji metadanych w XML

• ISO 19119 – usługi, w tym opis metadanych dla usług



STANDARDY SERII ISO 19100



TECHNOLOGIE XML

XML jest formatem reprezentacji danych nie zawiera więc informacji 

o tym jak:

• wyświetlać dane,

• przetwarzać dane.

Można wykorzystać do tego dedykowane aplikacje lub wykorzystać 

powiązane technologie XML m.in.:

• XML Schema – strukturyzuje oraz waliduje dokumenty XML,

• XSL Tranformations - transformuje i przetwarza dokumenty XML,

• XLink – umożliwia łączenie całych dokumentów lub ich 

fragmentów.



GML

• XML jest naturalnym formatem wymiany danych w sieci WWW.

• Konieczna stała się standaryzacja sposobu kodowania danych

przestrzennych w formacie XML.

• Geography Markup Language - oparty na XML język

dziedzinowy służący do opisu danych przestrzennych.

"(...) reprezentacja XML służąca do transportu i przechowywania informacji 

geograficznej łączącej zarówno właściwości przestrzenne jak i nieprzestrzenne

obiektów geograficznych (…)"



OGC V W3C

• 2001 – 2 mln użytkowników GIS

• 2014 – 1 mld użytkowników danych
przestrzennych w tym 2 mln stosuje
standardy OGC

Standardy podobnie jak spadochrony 

najlepiej działają jak są otwarte



INTEROPERACYJNOŚĆ ORGANIZACYJNA

A B C

B
C

A
C

B
A

A

B

CB
C

A
C

B
A

Wektoryzacja map

budowa baz danych

Infrastruktura

Danych 

Przestrzennych 

Środowisko Geodezja Statystyka



HARMONIZACJA



HARMONIZACJA

• Działania mające na celu doprowadzenie do
wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich
przystosowanie do wspólnego i łącznego
wykorzystywania

• Niezbędnym krokiem w procesie harmonizacji jest 
opracowanie danych referencyjnych / i ich 
szerokie i nieodpłatne wykorzystanie/.

[ustawa o IIP]



HARMONIZACJA

• Potocznie - ułożenie poszczególnych
elementów w harmonijną, spójną całość

• Prawo geodezyjne i kartograficzne:

„harmonizacja zbiorów danych – rozumie się
przez to działania o charakterze prawnym,
technicznym i organizacyjnym, mające na celu
doprowadzenie do wzajemnej spójności tych
zbiorów oraz ich przystosowanie do wspólnego i
łącznego wykorzystywania”



HARMONIZACJA

• Dyrektywa INSPIRE

„Na szczeblu krajowym i wspólnotowym podejmuje
się wiele inicjatyw mających na celu gromadzenie,
harmonizację lub organizację rozpowszechniania
lub wykorzystania informacji przestrzennych” (pkt 11
preambuły).



37/43

PUBLIKACJA DANYCH MIASTO

Kataster

Planowanie Przestrzenne
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WWW - geoportal

BD

BD

BD
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PUBLIKACJA DANYCH POWIAT

EGIB

Mapa Zasadnicza

Ewidencja Dróg 

i Obiektów Mostowych

Hurtownia

GIS
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WWW - geoportal

BD

BD

BD



SAMORZĄDOWE GEOPORTALE - WCZORAJ

• Różny zakres treści

• Rożna legenda

• Brak możliwości
łączenia danych

• Brak metadanych

• Brak możliwości
tworzenia usług
dodanych



SAMORZĄDOWE GEOPORTALE - DZIŚ

• Bezszwowa mapa

• Zbliżony zakres
tematyczny

• Odmienny sposób
wizualizacji



BRAK SPÓJNOŚCI, BRAK WSPÓŁDZIAŁANIA

źródło: za R. Olszewski



BRAK SPÓJNOŚCI

Źródło: D2.5: Generic Conceptual Model

Inne 
klasyfikacje

Inne poziomy 
szczegółowości

Różne przebiegi 
granic

Błędy topologiczne i 
geometryczne



KONIECZNOŚĆ POSIADANIA DANYCH 
REFERENCYJNYCH 

< jak 10% pow. kraju

ok 300 klas obiektów
100 % pow. kraju

TBD BDOT



HARMONIZACJA INSPIRE

• Proces konwersji danych przestrzennych
/stanowiących treść aneksów dyrektywy
INSPIRE/ z rozproszonych zbiorów krajowych
do zbiorów gml zgodnych ze
specyfikacjami INSPIRE



UPROSZCZONY PROCES HARMONIZACJI

Źródłowy model 

danych

Schemat aplikacyjny 

INSPIRE (UML)

ZBIORY DANYCH

„INSPIRE”
ŹRÓDŁOWE 

ZBIORY DANYCH

Narzędzie 
transformacji

Tabela 

mapowań

Dane źródłowe

reguły 

transformacji

Dane docelowe



ETAPY HARMONIZACJI

1. Identyfikacja zbiorów danych przestrzennych, która polega na
wyborze zasobów danych przestrzennych, które powinny
podlegać procesowi harmonizacji zgodnie z wytycznymi INSPIRE

2. Przekształcenie danych. Etap który polega na dostosowaniu
wybranych danych źródłowych do wymagań wynikających z
dyrektywy INSPIRE. Obejmuje zadania mające na celu
przemodelowanie danych ze struktur stosowanych w
schematach implementacyjnych danych źródłowych do struktur
wymaganych przez model wymiany danych zgodnie ze
specyfikacją. Składa się z następujących etapów:
a) przygotowanie danych do transformacji, obejmujące

stworzenie tabeli mapowań pomiędzy schematem
źródłowym a schematem docelowym INSPIRE,

b) transformacja danych ze schematu źródłowego do
schematu docelowego INSPIRE,

c) transformacja danych z lokalnego układu współrzędnych do
układu wspólnego dla danych publikowanych w INSPIRE,

d) pozyskanie dodatkowych informacji, które nie są dostępne w
zbiorze źródłowym, a konieczne są do spełnienia wymogów
narzuconych w specyfikacji dla konkretnego tematu

3. Publikacja danych w usługach sieciowych



JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA 

POSZCZEGÓLNE TEMATY INSPIRE

 Systemy odniesienia za pomocą współ. (GUGiK)

 Systemy siatek geograficznych (GUGiK)

 Nazwy geograficzne (GUGiK)

 Jednostki administracyjne (GUGiK)

 Adresy (GUGiK)

 Działki katastralne (GUGiK)

 Sieci transportu (GUGiK)

 Hydrografia (Prezes KZGW)

 Obszary chronione - obszary wyznaczone lub zarzązane w ramach prawa
międzynarodowego, wspólnotowego lub państw członkowskich, w celu
osiągnięcia szczególnych celów ochrony.(Min. środowiska + Min. Kultury i Dz. N.)

 kształtowanie terenu (GUGiK)

 Użytkowanie terenu(GUGiK)

 Sporządzanie ortoobrazów(GUGiK)

 Geologia (Gł. Geolog Kraju)

Aneks I

Aneks II



JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA 

POSZCZEGÓLNE TEMATY INSPIRE

 Jednostki statystyczne (Prezes GUS)

 Budynki (GUGiK)

 Gleba (GUGiK)

 Zagospodarowanie przestrzenne (Minister Infrastruktury)

 Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi (Minister Zdrowia)

 Usługi użyteczności publicznej i służby państwowe(GUGiK)

 Urządzenia do monitorowania środowiska (Gł. Inspektor Ochrony środowiska)

 Obiekty produkcyjne i przemysłowe (GUGiK)

 Urządzenia rolnicze oraz akwakultury (Minister Rolnictwa)

 Rozmieszczenie ludności – demografia (Prezes GUS)

 Gospodarowanie obszarem/strefy ograniczone/regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze (GUGiK)

 Strefy zagrożenia naturalnego (Minister środowiska)

 Warunki atmosferyczne (Minister środowiska)

 Warunki meteorologiczno-geograficzne (Minister środowiska)

 Warunki oceanograficzno-geograficzne (Minister Infrastruktury)

 Regiony morskie (Minister Infrastruktury)

 Regiony biogeograficzne (Główny Konserwator Przyrody)

 Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne (Główny Konserwator Przyrody)

 Rozmieszczenie gatunków (Minister środowiska)

 Zasoby energetyczne (Główny Geolog Kraju)

 Zasoby mineralne (Główny Geolog Kraju)

Aneks III



I. Analiza specyfikacji technicznej INSPIRE

II. Analiza krajowych zbiorów danych:

• Zbiory referencyjne
• Kompletność i aktualność

• Szczegółowość danych

• Format prowadzenia danych

• Zasięg przestrzenny
• Układ współrzędny

• Listy kodowe

• inne…

IDENTYFIKACJA ZBIORÓW



IDENTYFIKACJA ZBIORÓW
ANALIZA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ INSPIRE

• określenie struktury 

wynikowych zbiorów

• zasady tworzenia i 

aktualizacji



IDENTYFIKACJA ZBIORÓW
ZBIORY REFERENCYJNE

Zbiór 
pierwotny

Zbiór 
pochodny

Zbiór 
pochodny

Zbiór 
pochodny



IDENTYFIKACJA ZBIORÓW

Kompletność
• obecność pustych wartości
• wewnętrzna kompletność danych

Aktualność
• aktualność danych

• proces aktualizacji



IDENTYFIKACJA ZBIORÓW
FORMAT PROWADZENIA DANYCH

Bazy 
Access: 

.mdb

Shapefile: 
.shp

Arkusze 
Excel: .xls

GML
Mapy 

analogowe
Geotiff

PDF inne



IDENTYFIKACJA ZBIORÓW
ZASIĘG PRZESTRZENNY



Odrzucone

IDENTYFIKACJA ZBIORÓW
PRZYKŁAD: ZIDENTYFIKOWANE ZBIORY DLA TEMATU OBIEKTY 

PRODUKCYJNE I PRZEMYSŁOWE

Przyjęte

Mapa 
Geośrodowiskowa

Baza Danych 
Obiektów 

Topograficznych 
(BDOT10K)

Odrzucone

VmapL2



INTEGRACJA I USPÓJNIENIE

• Wytypowane źródłowe zbiory danych
należy zintegrować w jednej bazie danych
oraz dokonać całościowej kontroli jakości a
w tym: topologii, kompletności i spójności
danych.



MAPOWANIE

Atrybut 1

Atrybut 2

Atrybut 3

Atrybut 1

Atrybut 2

Atrybut 3

Zbiór wejściowy Zbiór docelowy



MAPOWANIE
STRUKTURA INSPIRE



MAPOWANIE
STRUKTURA ZBIORU WEJŚCIOWEGO



MAPOWANIE



ETL – HALE, FME



WALIDACJA DANYCH

Walidacja - sprawdzenie poprawności zharmonizowanych danych 

ze schematem aplikacyjnym INSPIRE.

Narzędzia online: www.utilities-online.info

Programy: Altova Community Edition



HARMONIZACJA DANYCH

Harmonizacja w trybie offline czy online?

Harmonizacja w trybie online
• generowanie z bazy danych usług

sieciowych i plików GML „w
locie”

Wady
• względy bezpieczeństwa

(gromadzenie w jednym
systemie mechanizmów
publikowania i gromadzenia
danych)

• trudności w wykonywaniu
skomplikowanych przekształceń

Zalety
• aktualność

Harmonizacja w trybie offline
• przygotowanie danych 

wcześniej, a następnie 
opublikowanie

Wady
• konieczność aktualizacji
Zalety
• możliwość wykonywania

skomplikowanych przekształceń
• możliwość osiągnięcia

kryteriów jakości wymaganych
przez rozporządzenie dotyczące
usług sieciowych



ZHARMONIZOWANE DANE W KRAJOWYM GEOPORTALU



JAKI POZIOM HARMONIZACJI JEST WŁAŚCIWY?

• Utrata informacji

• Mało korzyści z 

wykorzystania 

informacji

• Trudności w 

implementacji

• Wysokie koszty

• Proces iteracyjny

• Konieczne dobrze określone założenia

• Zrozumienie danych poddawanych 

procesowi harmonizacji

• Testowanie



LINKED DATA I RDF





WEB 3.0 I DANE POŁĄCZONE (LINKED DATA)

Dane połączone (Linked Data)

• Rekomendowane najlepsze praktyki w zakresie
udostępniania i łączenia danych, informacji i
wiedzy w Semantic Web z wykorzystaniem URI i
RDF

• Dane połączone zamiast połączonych
dokumentów



PODSTAWOWY STANDARD - RDF

RDF (Resource Description Framework)

Model danych oparty na grafie

- Każdy zasób posiada URI

- Integracja danych poprzez nadawanie relacji
pomiędzy zasobami



PRZYKŁAD RDF

<http://dbpedia.org/resource/Redzinski_Bridge><http://dbpedia.org/ontology/locatedInArea><http://d
bpedia.org/resource/Wroclaw>

Most Rędziński znajduje się we Wrocławiu.

dbpedia:Rędziński_Bridge

dbpedia-owl:locatedInArea

dbpedia:Wrocław

‘’POINT(16.9597 51.1567)’’



ONTOLOGIE

Ontologie

- Dostarczają opisu danej dziedziny

- Nadają semantykę danym

- Języki OWL, RDFS zamiast UML (oparte na logice
opisowej)

Założenie o świecie otwartym (OWA)

Nie możemy założyć, że coś nie istnieje, dopóki nie
jest wprost stwierdzone, że nie istnieje



Geography

Geometry





IDENTYFIKATORY URI W INSPIRE

Spatial object Spatial thing

„Obiekt przestrzenny” oznacza

abstrakcyjną reprezentację

zjawiska świata rzeczywistego

związaną z określonym

położeniem lub obszarem

geograficznym.

(Dyrektywa INSPIRE)

Wszystko co posiada odniesienie

przestrzenne, tj. wielkość, kształt

lub położenie, np. ludzie, miejsca,

jak również obiekty abstrakcyjne

np. sześcian. [WGS84 Geo

Positioning: an RDF vocabulary]

„Anything with spatial extent, i.e.

size, shape, or position. e.g.

people, places, bowling balls, as

well as abstract areas like cubes.

[WGS84 Geo Positioning: an RDF

vocabulary]”



Działka 

katastralna

Źródło: D2.5 v3.2-General Conceptual

Model, INSPIRE



GEO LINKED OPEN DATA W PRAKTYCE - OS
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