
USŁUGI SIECIOWE I PUBLIKACJA 
DANYCH W RAMACH INSPIRE
(POZIOM ZAAWANSOWANY)

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej 

i Sztucznej Inteligencji



TREŚCI SZKOLENIA (1/2)

• Podstawy usług geoinformacyjnych – informacje 
wprowadzające, przypomnienie, dyskusja. 

• Znaczenie standaryzacji usług geoprzestrzennych w 
kontekście wdrażania INSPIRE. Zalety zastosowania otwartych 
standardów w zakresie publikacji danych. Standardy i 
wytyczne INSPIRE dotyczące implementacji i walidacji usług 
geoinformacyjnych. Normy ISO i standardy OGC a INSPIRE.

• Przegląd standardów OGC (CSW, WMS, WMTS, ATOM, SOS, 
WCS i WFS). Najważniejsze aspekty interfejsów 
poszczególnych usług oraz elementów wspólnych interfejsów 
usług OGC. 



TREŚCI SZKOLENIA (2/2)

• GeoServer – analiza funkcjonalności, konfiguracja 
serwera WMS oraz WFS i opublikowanie danych 
przestrzennych. Testowanie opracowanych usług 
Konstrukcja i zadawanie zapytań do 
skonfigurowanych i uruchomionych usług sieciowych 
WMS i WFS. Pominięcie klienta usługi (programu 
GIS, geoportalu) - bezpośrednie użycie interfejsu 
usługi w celu przeglądania/pobierania danych.



TEMATYKA ĆWICZEŃ 
PRAKTYCZNYCH (1/3)

1. Wybrane operacje, w tym GetCapabilities, dla CSW, WMS, 
WFS, ATOM, SOS, WCS, WMTS  
- konstrukcja zapytań z pominięciem klienta usługi 
(geoportalu, oprogramowania GIS), na przykładach usług 
sieciowych w ramach KIIP (w tym udostępnianych przez 
resort środowiska),  a także europejskich i światowych, 
analiza różnych przypadków implementacyjnych (różnice, 
podobieństwa, odniesienie do standardów i reguł 
implementacyjnych) 

2. Przegląd standardów WMS i WFS



TEMATYKA ĆWICZEŃ 
PRAKTYCZNYCH (2/3)

3. Analiza geoportali resortu środowiska – funkcjonalność z 
perspektywy użytkownika, budowa, zakres tematyczny, usługi 
sieciowe INSPIRE udostępniane przez poszczególne organy, 
możliwości operowania na danych z perspektywy 
użytkowników przeglądarek mapowych. Zagadnienie 
użyteczności geoportali.

4.  Analiza możliwości korzystania z usług sieciowych 
w aplikacjach GIS, na przykładzie QuatumGIS - WMTS, CSW, 
WCS, WMS, WFS



TEMATYKA ĆWICZEŃ 
PRAKTYCZNYCH (3/3)

5. Zapoznanie z funkcjonalnością aplikacji GeoServer –
konfiguracja serwera WMS i WFS;  opublikowanie danych 
przestrzennych; testowanie opracowanych usług - konstrukcja 
i zadawanie zapytań do skonfigurowanych i uruchomionych 
usług sieciowych WMS i WFS – w programie GIS (QGIS) oraz z 
pominięciem klienta usługi (programu GIS, geoportalu) -
bezpośrednie użycie interfejsu usługi w celu 
przeglądania/pobierania danych.

Materiały szkoleniowe 



TREŚCI WYKŁADOWE

1. Miejsce i rola usług sieciowych w koncepcji 
infrastruktury informacji przestrzennej 
zdefiniowanej w INSPIRE

2. Rodzaje usług sieciowych używanych w INSPIRE

3. Standardy i wytyczne INSPIRE dotyczące 
implementacji i walidacji usług geoinformacyjnych. 
Normy ISO i standardy OGC a INSPIRE

4. Ogólna definicja interfejsu usług OGC oraz 
szczegółowe interfejsy poszczególnych usług.

Materiały szkoleniowe 



KONTEKST PRAWNY (1/2)

• Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 r. 
ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) 
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108/1PL z dnia 25.4.2007)

• Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L 326/12 PL z 4.12.2008)

• Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1311/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w odniesieniu do definicji elementu metadanych INSPIRE

• 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 (Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L 274/9  PL z 20.10.2009)

• (Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania)

• Ustawa z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76 Poz. 489)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w 
sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji 
przestrzennej (Dz. U. Nr 201 poz. 1333)



KONTEKST PRAWNY (2/2)

Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 
14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy ogólne służące 
ustanowieniu Infrastruktury informacji przestrzennej we 
Wspólnocie Europejskiej (zwanej dalej „INSPIRE”) dla celów 
polityk wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska oraz 
polityk lub działań mogących oddziaływać na środowisko.

2. INSPIRE opiera się na infrastrukturach informacji przestrzennej 
ustanowionych i prowadzonych przez państwa członkowskie.



USŁUGI SIECIOWE W INSPIRE
(1/4)

Usługi jako narzędzie służące osiągnięciu interoperacyjności w INSPIRE

Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 
2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE)

(Preambuła)

(3) Problemy dotyczące możliwości uzyskania, jakości, organizacji,
dostępności i wspólnego korzystania z informacji przestrzennej pojawiają się
w wielu kwestiach związanych z polityką i informacją i są napotykane przez
organy publiczne na różnych poziomach. Rozwiązanie tych problemów
wymaga działań nastawionych na wymianę, wspólne korzystanie, dostęp i
użytkowanie interoperacyjnych danych przestrzennych i usług dotyczących
danych przestrzennych na różnych szczeblach organów publicznych i w
różnych sektorach. Należy w związku z tym utworzyć infrastrukturę
informacji przestrzennej we Wspólnocie



USŁUGI SIECIOWE W INSPIRE
(2/4)

Usługi jako narzędzie służące osiągnięciu interoperacyjności w INSPIRE

Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 
14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

(Preambuła)

(17) Do wspólnego korzystania z danych przestrzennych na różnych
poziomach organów publicznych we Wspólnocie niezbędne są usługi
sieciowe. Usługi te powinny umożliwiać wyszukiwanie, przetwarzanie,
przeglądanie i pobieranie danych przestrzennych oraz
wykorzystywanie danych przestrzennych i usług świadczonych drogą
elektroniczną.



USŁUGI SIECIOWE W INSPIRE
(3/4)

• Ponieważ instytucje i organy wspólnotowe muszą często 
integrować i oceniać informacje przestrzenne ze 
wszystkich państw członkowskich, powinny one mieć 
możliwość uzyskiwania dostępu do danych przestrzennych 
i powiązanych z nimi usług oraz korzystania z nich na 
zharmonizowanych warunkach (pkt 25 preambuły)

• Komisja powinna również być uprawniona do przyjęcia 
środków wykonawczych określających postanowienia 
techniczne dla interoperacyjności i harmonizacji zbiorów 
danych przestrzennych i usług, norm dotyczących 
warunków dostępu do takich zbiorów i usług oraz norm 
dotyczących specyfikacji technicznych i wymogów dla 
usług sieciowych (pkt 33 preambuły)



Dyrektywa INSPIRE:
Artykuł 11
1. Państwa członkowskie tworzą i obsługują sieć obejmującą następujące 
usługi danych przestrzennych oraz usługi, dla których metadane zostały 
utworzone zgodnie z niniejszą dyrektywą:

a) usługi wyszukiwania, […],
b) usługi przeglądania, […],
c) usługi pobierania, […],
d) usługi przekształcania, […],
e) usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

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

USŁUGI SIECIOWE W INSPIRE… 
(4/4)



…I W USTAWIE O 
INFRASTRUKTURZE INFORMACJI 

PRZESTRZENNEJ
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, sieć 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



INTEROPERACYJNOŚĆ

„Problemy dotyczące możliwości uzyskania, jakości,
organizacji, dostępności i wspólnego korzystania z
informacji przestrzennej pojawiają się w wielu kwestiach
związanych z polityką i informacją i są napotykane przez
organy publiczne na różnych poziomach. Rozwiązanie tych
problemów wymaga działań nastawionych na wymianę,
wspólne korzystanie, dostęp i użytkowanie
interoperacyjnych danych przestrzennych i usług
dotyczących danych przestrzennych na różnych szczeblach
organów publicznych i w różnych sektorach. Należy w
związku z tym utworzyć infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie” (pkt 3. preambuły)



ARCHITEKTURA INSPIRE



Przeglądarka www Przeglądarka www Przeglądarka www Przeglądarka www

Broker
geoportal

Serwer usług
WMSSerwer usług

Autoryzacja

Serwer usług
Transformacja

Serwer usług
WFS

SOA – ARCHITEKTURA 
ZORIENTOWANA NA USŁUGI



SOA

Service Oriented Architecture (SOA) to paradygmat
programowania, w którym patrzy się na system informatyczny
jako zbiór luźno powiązanych usług, które komunikują się między
sobą. Podstawową zaletą takiej architektury jest pokonanie
złożoności współczesnych systemów informatycznych, lepsze
wykorzystanie możliwości, jakie dają sieci komputerowe oraz
pozwala na łatwe powtórne użycie kodu.
W. Bielski

✓ niezależne usługi (el. oprogramowania) o zdefiniowanym interfejsie 
✓ zdefiniowane usługi dla realizacji potrzeb użytkownika 
✓ dostarczenie konkretnych funkcji
✓ nieistotne (dla klienta) szczegóły implementacyjne są ukryte 
✓ wspólne dla wszystkich usług medium komunikacyjne 



USŁUGI DANYCH 
PRZESTRZENNYCH INSPIRE (1/2)



USŁUGI DANYCH 
PRZESTRZENNYCH INSPIRE (2/2)



STANDARDY

• Przy opracowywaniu przepisów wykonawczych
uwzględniane są odpowiednie wymagania użytkowników,
istniejące inicjatywy i standardy międzynarodowe służące
harmonizacji zbiorów danych przestrzennych, a także
względy wykonalności i relacji kosztów do korzyści (Art. 7
ust.1 Dyrektywy INSPIRE)

• W przypadkach gdy organizacje utworzone zgodnie z
prawem międzynarodowym przyjęły odpowiednie
standardy w celu zagwarantowania interoperacyjności
lub harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych,
w stosownych okolicznościach, standardy te są
uwzględniane w przepisach wykonawczych, o których
mowa w niniejszym ustępie, oraz należy odwołać się do
istniejących środków technicznych.



Web Map Service (WMS)

Web Feature Service (WFS)

ATOM

Web Feature Service - Transactional (WFS-T)

Web Feature Service Simple (WFS Simple) 

Web Coverage Service (WCS)

Web Coverage Service – Transactional (WCS-T)

Catalogue Service for Web (CSW)

Artykuł 11
1. Państwa członkowskie tworzą 

i obsługują sieć obejmującą 

następujące usługi danych 

przestrzennych […]

a) usługi wyszukiwania […],

b) usługi przeglądania […],

c) usługi pobierania, […],

Dyrektywa INSPIRE:

OGC A INSPIRE (1/2)

Web Map Tile Service (WMTS)



OGC A INSPIRE (2/2)

OGC Coordinate Transformation

Service (CT)

Web Coordinate Transformation

Service (WCTS) 

Web Map Context (WMC) 

Usługi wykorzystujące Web 

Processing Service (WPS), Web 

Processing Service – Simple 

(WPS Simple) lub inne

rozwiązania (WSDL)

d) usługi przekształcania, […],

e) usługi umożliwiające 

uruchamianie usług danych 

przestrzennych, […].



NORMY ISO 19100 (1/2) 
- PRZYKŁADY



NORMY ISO 19100 (2/2)
– PRZYKŁADY



ISO 19100, STANDARDY OGC 
A INSPIRE

Materiały szkoleniowe 



ISO 19100, OGC 
A USŁUGI SIECIOWE INSPIRE

Materiały szkoleniowe 



WYMAGANIA - USŁUGI 
WYSZUKIWANIA

Załącznik II
Usługi wyszukiwania

A- Kryteria wyszukiwania

Po elementach metadanych tj. 
• słowo kluczowe
• kategoria tematyczna
• typ usługi danych przestrzennych
• pochodzenie
• rozdzielczość przestrzenna
• specyfikacja

• stopień
• geograficzny prostokąt ograniczający
• warunki dostępu i korzystania
• ograniczenia w publicznym dostępie
• jednostka odpowiedzialna 
• funkcja jednostki odpowiedzialnej
• tytuł zasobu
• streszczenie
• typ zasobu
• unikalny identyfikator zasobu
• odniesienie czasowe.



KRYTERIA WYSZUKIWANIA 
– ODWOŁANIE DO CSW ISO AP 

(OGC CATALOGUE SERVICES SPECIFICATION 2.0.2 - ISO METADATA
APPLICATION PROFILE FOR CSW 2.0, VERSION 1.0.0 (2007)) 



KRYTERIA WYSZUKIWANIA 
– ODWOŁANIE DO CSW ISO AP 

(OGC CATALOGUE SERVICES SPECIFICATION 2.0.2 - ISO METADATA
APPLICATION PROFILE FOR CSW 2.0, VERSION 1.0.0 (2007)) 



WYMAGANIA - USŁUGI 
WYSZUKIWANIA

Załącznik II
Usługi wyszukiwania

B- Operacje

• uzyskaj metadane usługi 
wyszukiwania – dostarcza 
niezbędnych informacji 
dotyczących usługi i opisuje 
możliwości usługi

• wyszukaj metadane – umożliwia 
żądanie elementów metadanych 
dotyczących zasobów INSPIRE na 
podstawie zapytania pobranego z 
docelowej usługi wyszukiwania 

• publikuj metadane – umożliwia 
edycję elementów metadanych 
(wstawianie, aktualizację, 
usuwanie)

• połącz usługę wyszukiwania –
umożliwia zgłaszanie dostępności 
usługi wyszukiwania do celów 
wyszukiwania zasobów poprzez 
usługę wyszukiwania państwa 
członkowskiego, przy 
jednoczesnym zachowaniu 
metadanych dotyczących zasobów 
w miejscu ich właściciela. 



USŁUGI WYSZUKIWANIA 
– ODWOŁANIE DO CSW ISO AP -

PRZYKŁADY 
(OGC CATALOGUE SERVICES SPECIFICATION 2.0.2 - ISO METADATA

APPLICATION PROFILE FOR CSW 2.0, VERSION 1.0.0 (2007)) 

Żądanie: obejmuje 

dodatkowy parametr -

language



PLIK Z ODPOWIEDZIĄ NA 
ŻĄDANIE (ZAKRES)



USŁUGI WYSZUKIWANIA 
– ODWOŁANIE DO OGC I ISO -

PRZYKŁADY 



WYMAGANIA – USŁUGI 
PRZEGLĄDANIA

Załącznik III
Usługi przeglądania

A - Operacje

• uzyskaj metadane usługi przeglądania – dostarcza niezbędnych 
informacji dotyczących usługi i opisuje możliwości usługi 

• uzyskaj mapę – zwraca mapę zawierającą informacje geograficzne i 
tematyczne pochodzące z dostępnych zbiorów danych 
przestrzennych. 

• połącz usługę przeglądania - umożliwia organowi publicznemu lub 
stronie trzeciej zgłoszenie usługi przeglądania do celów 
przeglądania jego lub jej zasobów poprzez usługę przeglądania 
danego państwa członkowskiego, przy zachowaniu możliwości 
przeglądania w miejscu tego organu publicznego lub strony trzeciej. 



OPERACJE DLA USŁUGI 
PRZEGLĄDANIA – ODWOŁANIE 

DO OGC I ISO



UZYSKAJ METADANE USŁUGI 
PRZEGLĄDANIA – ODWOŁANIA 

DO OGC I ISO



UZYSKAJ METADANE USŁUGI 
PRZEGLĄDANIA – ODWOŁANIA 

DO OGC I ISO



WYMAGANIA – USŁUGI 
PRZEGLĄDANIA

Załącznik III
Usługi przeglądania
B- Inne właściwości

• Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych - warstwy są 
prezentowane jednocześnie przy użyciu jednego systemu 
odniesienia za pomocą współrzędnych, a usługa przeglądania 
obsługuje co najmniej systemy odniesienia za pomocą 
współrzędnych, o których mowa w załączniku I pkt 1 dyrektywy 
2007/2/WE.

• Format obrazu - usługa przeglądania obsługuje co najmniej jeden z 
następujących formatów: 

• Portable Network Graphics (PNG), 

• Graphics Interchange Format (GIF), bez kompresji.



WYMAGANIA – USŁUGI 
PRZEGLĄDANIA – INNE 

WYMAGANIA – ODWOŁANIA 
DO OGC I ISO 

OGC WMS, operacja GetMap
INSPIRE, operacja GetMap



WYMAGANIA – USŁUGI 
POBIERANIAZałącznik IV

Usługi pobierania
A- Operacje pobierania

• Uzyskaj metadane usługi pobierania -
dostarcza wszystkich niezbędnych 
informacji dotyczących usługi, 
dostępnych zbiorów danych 
przestrzennych i opisuje możliwości 
usługi. 

• Uzyskaj zbiór danych przestrzennych -
umożliwia uzyskanie zbioru danych 
przestrzennych

• Opisz zbiór danych przestrzennych - w
ramach takiej operacji następuje 
zwrot opisu wszystkich typów 
obiektów przestrzennych znajdujących 
w zbiorze danych przestrzennych

• Połącz usługę pobierania -
umożliwia organowi 
publicznemu lub stronie 
trzeciej zgłoszenie 
dostępności usługi 
pobierania



UZYSKAJ METADANE USŁUGI 
POBIERANIA – ODWOŁANIA DO 

OGC I ISO

Plik z odpowiedzią na żądanie 

GetCapabilities zawiera warunki wynikające z 

INSPIRE, które umieszczane są w sekcji 

ExtendedCapabilities.



WYMAGANIA – USŁUGI 
POBIERANIA

Załącznik IV
Usługi pobierania

B - Operacje pobierania przy dostępie bezpośrednim

• Uzyskaj obiekt przestrzenny - umożliwia uzyskanie obiektów 
przestrzennych na podstawie zapytania 

• Opisz typ obiektu przestrzennego - w ramach takiej operacji 
następuje zwrot opisu określonych typów obiektów 
przestrzennych 



UZYSKAJ OBIEKT PRZESTRZENNY –
ODWOŁANIA DO OGC I ISO

Operacja GetFeature



WYMAGANIA – USŁUGI 
PRZEKSZTAŁCANIAZałącznik V

Usługi przekształcania
Operacje przekształcania • Połącz usługę przekształcania -

umożliwia zgłoszenie 
dostępności usługi 
przekształcania do celów 
przekształcania zbiorów danych 
przestrzennych poprzez usługę 
przekształcania państwa 
członkowskiego przy 
zachowaniu możliwości 
przekształcania w miejscu 
organu publicznego lub strony 
trzeciej

• Uzyskaj metadane usługi przekształcania 
- zapewnia wszystkie niezbędne 
informacje o usłudze i opisuje 
możliwości usługi z uwzględnieniem 
obsługiwanej kategorii przekształceń, 
obsługiwanych przekształceń, 
akceptowanych typów danych 
wejściowych, obsługiwanej definicji 
modelu i języków odwzorowania 

• Przekształcaj - realizuje rzeczywisty 
proces przekształcania 



USŁUGI PRZEKSZTAŁCANIA –
ODWOŁANIA DO OGC I ISO

Usługa przekształcania INSPIRE Transformation
Network Services (TNS), która pozwala załadować 
dane z usługi WFS lub FTP URL, umożliwia 
przekształcenie w oparciu o mapowania danych, 
zgodnych ze schematem INSPIRE  do usługi 
Transactional WFS lub FTP URL

OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard – With

Corrigendum



INTERFEJSY USŁUG OGC



USŁUGA KATALOGOWA CSW



DEFINICJA 
(DYREKTYWA INSPIRE)

Artykuł 11

[…]

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



ARCHITEKTURA SYSTEMU 
METADANYCH

USŁUGA KATALOGOWA
Klient usługi 
katalogowej

HTTP

Baza metadanych

SERWER KATALOGOWY

Komponenty serwerowe i aplikacyjne



KLIENT USŁUGI KATALOGOWEJ 
(1/4)



KLIENT USŁUGI KATALOGOWEJ 
(2/4)

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/metadane



KLIENT USŁUGI KATALOGOWEJ 
(3/4)



SEMANTYCZNY KLIENT USŁUGI 
KATALOGOWEJ (4/4)

http://metadane.pgi.gov.pl/



PRZEPŁYW ZAPYTAŃ-ODPOWIEDZI 
PRZY WYSZUKIWANIU METADANYCH

HTTP

GetCapabilites

OPERACJE

opis możliwości serwera CSW

DescribeRecords

opis  struktury rekordów

GetRecords

żądane rekordy

GetRecordsById

Harvest

pozyskanie z odległej lokalizacji  rekordy  i  ich zapis w bazie
danych

żądane (wg unikatowego identyfikatora)
rekordy
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O
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Y



USŁUGA PRZEGLĄDANIA OGC
WMS



DEFINICJA 
(DYREKTYWA INSPIRE)

Artykuł 11

[…]

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;



HTTP

GetCapabilites

OPERACJE

opis możliwości serwera WMS (metadane)

GetMap

mapa rastrowa o wybranych parametrach

GetFeatureInfo

informacja o atrybutach obiektu przestrzennego

S

E

R

W

E

R

W

M

S

PRZEPŁYW ZAPYTAŃ-
ODPOWIEDZI



Request Parameter Required/Optional Description

VERSION=version R Request version.

REQUEST=GetMap R Request name.

LAYERS=layer_list R Comma-separated list of one or more map layers. 

Optional if SLD parameter is present.

STYLES=style_list R Comma-separated list of one rendering style per 

requested layer. Optional if SLD parameter is present.

SRS=namespace:identifier R Spatial Reference System.

BBOX=minx,miny,maxx,maxy R Bounding box corners (lower left, upper right) in SRS units.

WIDTH=output_width R Width in pixels of map picture.

HEIGHT=output_height R Height in pixels of map picture.

FORMAT=output_format R Output format of map.

TRANSPARENT=TRUE|FALSE O Background transparency of map (default=FALSE).

BGCOLOR=color_value O Hexadecimal red-green-blue color value for the 

background color (default=0xFFFFFF).

EXCEPTIONS=exception_format O The format in which exceptions are to be reported by 

the WMS (default=SE_XML).

TIME=time O Time value of layer desired.

ELEVATION=elevation O Elevation of layer desired.

Other sample dimension(s) O Value of other dimensions as appropriate.

Vendor-specific parameters O Optional experimental parameters.

The following parameters are used only with Web Map Services that support the Styled Layer Descriptor 

specification [3].

SLD=styled_layer_descriptor_URL O URL of Styled Layer Descriptor (as defined in SLD 

Specification).

WFS=web_feature_service_URL O URL of Web Feature Service providing features to be 

symbolized using SLD.

Table 8. The Parameters of a GetMap Request

OPERACJE I PARAMETRY

http://cite.opengeospatial.org/OGCTestData/wms/1.1.1/spec/wms1.1.1.html


INTERFEJSY USŁUG OGC



Request Parameter Required/

Optional

Description

VERSION=version O Request version

SERVICE=WMS R Service type

REQUEST=GetCapa

bilities

R Request name

UPDATESEQUENCE=

string

O Sequence number 

or string for cache 

control

Table 4. The parameters of a GetCapabilities request URL

OPERACJE I PARAMETRY



http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/guest/ORT

O/MapServer/WMSServer

Request Parameter Required/

Optional

Description

VERSION=version O Request version

SERVICE=WMS R Service type

REQUEST=GetCapabiliti

es

R Request name

UPDATESEQUENCE=strin

g

O Sequence number or 

string for cache control

?service=WMS&request=GetCapabilities

Inne usługi:

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycja

G2_BDO_WMS/MapServer/WMSServer

http://geoportal.kzgw.gov.pl/services/KZGW_2012/1ObszaryDorzec

zy/MapServer/WMSServer

PYTANIE O MOŻLIWOŚCI 
SERWERA

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/kompozycjaG2_BDO_WMS/MapServer/WMSServer
http://geoportal.kzgw.gov.pl/services/KZGW_2012/1ObszaryDorzeczy/MapServer/WMSServer


ODPOWIEDŹ SERWERA



ODPOWIEDŹ CAPABILITIES A PARAMETRY 
ZAPYTANIA GETMAP

Request Parameter Require

d/Optio

nal

Description

VERSION=version R Request version.

REQUEST=GetMap R Request name.

LAYERS=layer_list

R Comma-separated list of one or 

more map layers. Optional if SLD 

parameter is present.
STYLES=style_list R Comma-separated list of one rendering style per 

requested layer. Optional if SLD parameter is 

present.

SRS=namespace:identifier R Spatial Reference System.

BBOX=minx,miny,maxx

,maxy

R Bounding box corners (lower left, 

upper right) in SRS units.
WIDTH=output_width R Width in pixels of map picture.

HEIGHT=output_height R Height in pixels of map picture.

FORMAT=output_format R Output format of map.

TRANSPARENT=TRUE|FALSE O Background transparency of map 

(default=FALSE).

BGCOLOR=color_value O Hexadecimal red-green-blue color value for the 

background color (default=0xFFFFFF).

EXCEPTIONS=exception_format O The format in which exceptions are to be 

reported by the WMS (default=SE_XML).

TIME=time O Time value of layer desired.

ELEVATION=elevation O Elevation of layer desired.

Other sample dimension(s) O Value of other dimensions as appropriate.

Vendor-specific parameters O Optional experimental parameters.

The following parameters are used only with Web Map Services that support the Styled Layer 

Descriptor specification [3].

SLD=styled_layer_descriptor_URL O URL of Styled Layer Descriptor (as defined in SLD 

Specification).

WFS=web_feature_service_URL O URL of Web Feature Service providing features to 

be symbolized using SLD.

http://cite.opengeospatial.org/OGCTestData/wms/1.1.1/spec/wms1.1.1.html


NAJPIERW PYTANIE O MOŻLIWOŚCI 
SERWERA

Request Parameter Require

d/Optio

nal

Description

VERSION=version R Request version.

REQUEST=GetMap R Request name.

LAYERS=layer_list R Comma-separated list of one or 

more map layers. Optional if SLD 

parameter is present.
STYLES=style_list R Comma-separated list of one rendering style per 

requested layer. Optional if SLD parameter is 

present.

SRS=namespace:identifier R Spatial Reference System.

BBOX=minx,miny,maxx

,maxy

R Bounding box corners (lower left, 

upper right) in SRS units.
WIDTH=output_width R Width in pixels of map picture.

HEIGHT=output_height R Height in pixels of map picture.

FORMAT=output_format R Output format of map.

TRANSPARENT=TRUE|FALSE O Background transparency of map 

(default=FALSE).

BGCOLOR=color_value O Hexadecimal red-green-blue color value for the 

background color (default=0xFFFFFF).

EXCEPTIONS=exception_format O The format in which exceptions are to be 

reported by the WMS (default=SE_XML).

TIME=time O Time value of layer desired.

ELEVATION=elevation O Elevation of layer desired.

Other sample dimension(s) O Value of other dimensions as appropriate.

Vendor-specific parameters O Optional experimental parameters.

The following parameters are used only with Web Map Services that support the Styled Layer 

Descriptor specification [3].

SLD=styled_layer_descriptor_URL O URL of Styled Layer Descriptor (as defined in SLD 

Specification).

WFS=web_feature_service_URL O URL of Web Feature Service providing features to 

be symbolized using SLD.

http://cite.opengeospatial.org/OGCTestData/wms/1.1.1/spec/wms1.1.1.html


ODPOWIEDŹ CAPABILITIES A PARAMETRY 
ZAPYTANIA GETMAP

Request Parameter Require

d/Optio

nal

Description

VERSION=version R Request version.

REQUEST=GetMap R Request name.

LAYERS=layer_list R Comma-separated list of one or 

more map layers. Optional if SLD 

parameter is present.
STYLES=style_list R Comma-separated list of one rendering style per 

requested layer. Optional if SLD parameter is 

present.

SRS=namespace:identifier R Spatial Reference System.

BBOX=minx,miny,maxx

,maxy

R Bounding box corners (lower left, 

upper right) in SRS units.
WIDTH=output_width R Width in pixels of map picture.

HEIGHT=output_height R Height in pixels of map picture.



Request Parameter Required/Optiona

l

Description

VERSION=version R Request version.

REQUEST=GetMap R Request name.

LAYERS=layer_list R Comma-separated list of one or more map layers. 

Optional if SLD parameter is present.

STYLES=style_list R Comma-separated list of one rendering style per 

requested layer. Optional if SLD parameter is present.

SRS=namespace:identifier R Spatial Reference System.

BBOX=minx,miny,maxx,maxy R Bounding box corners (lower left, upper right) in SRS 

units.

WIDTH=output_width R Width in pixels of map picture.

HEIGHT=output_height R Height in pixels of map picture.

FORMAT=output_form

at

R Output format of map.

TRANSPARENT=TRUE|FALSE O Background transparency of map (default=FALSE).

BGCOLOR=color_value O Hexadecimal red-green-blue color value for the 

background color (default=0xFFFFFF).

EXCEPTIONS=exception_format O The format in which exceptions are to be reported by 

the WMS (default=SE_XML).

TIME=time O Time value of layer desired.

ELEVATION=elevation O Elevation of layer desired.

Other sample dimension(s) O Value of other dimensions as appropriate.

Vendor-specific parameters O Optional experimental parameters.

The following parameters are used only with Web Map Services that support the Styled Layer Descriptor 

specification [3].

SLD=styled_layer_descriptor_URL O URL of Styled Layer Descriptor (as defined in SLD 

Specification).

WFS=web_feature_service_URL O URL of Web Feature Service providing features to be 

symbolized using SLD.

ODPOWIEDŹ CAPABILITIES A 
PARAMETRY ZAPYTANIA GETMAP

http://cite.opengeospatial.org/OGCTestData/wms/1.1.1/spec/wms1.1.1.html


ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ 
GETMAP

http://geoportal.kzgw.gov.pl/services/KZGW_2012/1ObszaryDorzeczy/MapSe

rver/WMSServer?request=getMap&service=WMS&version=1.3.0&layers=0&styl

es=default&CRS=EPSG:2180&BBOX=133223.724900,171677.546800,774923.750

000,861895.743600&width=1000&height=1000&format=image/png

http://geoportal.kzgw.gov.pl/services/KZGW_2012/1ObszaryDorzeczy/MapServer/WMSServer


USŁUGA POBIERANIA WFS



DEFINICJA 
(DYREKTYWA INSPIRE)

Artykuł 11

[…]

c) usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii 
całych zbiorów danych przestrzennych lub części 
takich zbiorów oraz, gdy jest to wykonalne, dostęp 
bezpośredni;



Operacja, która generuje opis  schematu 

rekordów właściwy dla wybranej implementacji 

usługi WFS (jaka będzie struktura instancji danych 

na wyjściu?)

Operacja, która pozwala pozyskać obiekty 

przestrzenne z usługi sieciowej, w wybranym 

formacie (pobranie danych o ustalonych 

parametrach)

Operacja, która pozwala pozyskać obiekty 

przestrzenne z usługi sieciowej, dodatkowo 

blokując wybrane instancje (pobranie danych 

oraz ich blokada)

Operacja stosowana do opisu transformacji 

danych, która ma zostać wykonana na 

obiektach przestrzennych (danych) dostępnych 

przez usługę (przetwarzanie danych)

Operacja  stosowana do długotrwałego 

blokowania danych (wybranych obiektów) 

dostępnych przez usługę, np. dla potrzeb 

aktualizacji

INTERFEJS USŁUGI WFS
- USŁUGI POBIERANIA



INTERFEJS USŁUGI WFS
- PRZYKŁAD ZAPYTANIA (1/3)

http://sdi.gdos.gov.pl/wfs?SERVICE=WFS&VERSION=2.0.0&R

EQUEST=getCapabilities



INTERFEJS USŁUGI WFS
- PRZYKŁAD ZAPYTANIA (2/3)

http://sdi.gdos.gov.pl/wfs?request=DescribeFeatureType&servive=WFS



INTERFEJS USŁUGI WFS
- PRZYKŁAD ZAPYTANIA (3/3)

http://sdi.gdos.gov.pl/wfs?request=GetFeature&service=WFS&typenam

e=GDOS:korytarzeEkologiczne&featureID=korytarzeEkologiczne.6,koryt

arzeEkologiczne.5&outputformat=shape-zip



USŁUGA POBIERANIA WCS



USŁUGA POBIERANIA WCS

Operacja, która pozwala pozyskać dane 

rastrowe z usługi sieciowej



INTERFEJS USŁUGI WCS
- PRZYKŁAD ZAPYTANIA

http://ows.rasdaman.org/rasdaman/ows?request=GetCoverage&service=

WCS&version=2.0.1&coverageid=BlueMarbleCov&format=image/png



SERWERY USŁUG

Wolne i komercyjne:

• GeoServer

• Mapserver

• QGIS Server

• MapServer

• MapGuide

• ArcIMS

• ArcGIS Server

• GeoMedia WebMap



SERWERY USŁUG
(WOLNE OPROGRAMOWANIE)

Przeglądarka internetowa

Warstwa pośrednia

Baza danych

GIS desktop



1. Uruchom usługę Geoservera: Start->Programy->Geoserver…

2. 

Login: admin

Hasło: geoserver
3. 

KONFIGURACJA USŁUG –
PUBLIKACJA DANYCH



Informacje o stanie serwera

Przeglądanie opublikowanych warstw

Zarządzanie obszarami roboczymi

Zarządzanie źródłami danych

Konfiguracja danych do publikacji

Tworzenie kompozycji/grup warstw do publikacji

Tworzenie i konfiguracja stylów dla warstw

KONFIGURACJA USŁUG –
PUBLIKACJA DANYCH



Obszar roboczy (Workspace)

Źródło danych 1

(Store)
Źródło danych 2

(Store)

Źródło danych 3

(Store)
…

WarstwyWarstwy Warstwy Warstwy

Wybrane warstwy opublikowane przez usługi i dostępne w sieci www 

pod adresem serwera

KONSTRUKCJA GEOSERVERA



Zakładamy obszar 
roboczy

Podłączamy źródła 
danych

Dodajemy style 
wyświetlania dla 

danych do 
publikacji

Konfigurujemy 
warstwy do 
publikacji

Sprawdzamy 
poprawność 

publikacji warstw

Tworzymy 
kompozycje 
mapowe (O)

Konfigurujemy 
metadane usługi

Sprawdzamy 
poprawność 

działania w kliencie 
usługi (QGiS)

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…



1. Zakładamy obszar roboczy (Workspace) 1/2

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…



1. Zakładamy obszar roboczy (Workspace) 2/2

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…



KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…



2. Podłączamy źródła 

danych (Store) 2/2

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…



KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…

3. Dodajemy style wyświetlania danych do publikacji 

(Styles)

Style w formacie SLD można graficznie 
opracować i zaimportować w Geoserverze

np. za pomocą Quantum GIS



4. Konfigurujemy warstwy do publikacji 1/2

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…



4. Konfigurujemy warstwy do publikacji 2/2

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA DANYCH - W 
KILKU KROKACH…



5. Sprawdzamy poprawność publikacji warstw 1/2

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA DANYCH - W 
KILKU KROKACH…



5. Sprawdzamy poprawność publikacji warstw 2/2

Następnie wracamy do punktu 2 

lub 3 – dodajemy kolejne 

warstwy i konfigurujemy je do 

publikacji. Gdy warstw jest więcej 

można wykonać opcjonalny krok 

6.

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA DANYCH - W 
KILKU KROKACH…



6. Tworzymy kompozycję mapową do publikacji, złożoną z kilku 

warstw 1/2

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…



6. Tworzymy kompozycję mapową do publikacji, złożoną z 

kilku warstw 2/2

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…



7. Konfigurujemy metadane usługi

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…



8. Sprawdzamy poprawność działania w kliencie 

usług 1/2

http://localhost:8080/geoserver/ProjektGIS/wms

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA DANYCH - W 
KILKU KROKACH…



8. Sprawdzamy poprawność działania w kliencie usług 2/2

http://localhost:8080/geoserver/ProjektGIS/wms

KONFIGURACJA USŁUG – PUBLIKACJA 
DANYCH - W KILKU KROKACH…



GEOSERVER - WSPARCIE 
STANDARDÓW OGC

• Web Map Service (WMS)

• Web Map Tile Service (WMTS)

• Web Feature Service (WFS), WFS-T (transakcyjny)

• Web Coverage Service (WCS)

• Web Processing Service (WPS)

• Filter Encoding (FE)

• Style Layer Descriptor (SLD)

• Geography Markup Language (GML)



ARCHITEKTURA INSPIRE



QUANTUM GIS JAKO KLIENT 
GEOPRZESTRZENNYCH USŁUG 

SIECIOWYCH



GetCapabilities

GetMap

HTTP

JAK TO DZIAŁA? 



GEOPORTALE RESORTU 
ŚRODOWISKA – PRZYKŁADY (1/3)



GEOPORTALE RESORTU 
ŚRODOWISKA – PRZYKŁADY (2/3)



GEOPORTALE RESORTU 
ŚRODOWISKA – PRZYKŁADY (3/3)

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



WYMOGI DOTYCZĄCE USŁUG 
SIECIOWYCH

• W celu zapewnienia interoperacyjności infrastruktur 
utworzonych przez państwa członkowskie usługi 
sieciowe powinny funkcjonować zgodnie ze wspólnie 
uzgodnionymi specyfikacjami i minimalnymi 
kryteriami wydajności

• Sieć usług powinna również obejmować możliwości 
techniczne pozwalające organom publicznym na 
udostępnianie ich zbiorów danych przestrzennych i 
usług (pkt 17 preambuły)



JAKOŚĆ USŁUGI
Załącznik I

Jakość usługi

• Wydajność - czas potrzebny do przesłania odpowiedzi 
wstępnej na polecenie dotyczące usługi wyszukiwania 
wynosi maksymalnie 3 sekundy w normalnych 
warunkach

• Przepustowość - minimalna liczba obsługiwanych 
jednocześnie poleceń dotyczących usługi wyszukiwania 
zgodnie z jakością usługi w zakresie wydajności wynosi 
30 na sekundę, usług przeglądania 20 na sekundę

• Dostępność - prawdopodobieństwo uzyskania dostępu 
do usługi sieciowej w danym czasie wynosi 99 %.”



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


