
 
 

 

 

  

Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji  
Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji 

Wdrożenie rozwiązań tech-
nicznych – opartych na opro-
gramowaniu Open Source 
(poziom zaawansowany) 
Szkolenia dla pracowników resortu środowiska  
w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE 



str. 2 
 
 

Spis treści 

1 Wstęp ...................................................................................................................................................... 3 

1.1 Cel i zakres warsztatów ......................................................................................................................... 3 

1.2 O GeoKettle ............................................................................................................................................ 3 

2 Ćwiczenia szkoleniowe ............................................................................................................................ 4 

2.1 Uruchomienie i obsługa oprogramowania ............................................................................................ 4 

2.2 Przygotowanie elementarnego procesu transformacji danych (podstawowe) ..................................... 9 

2.3 Pzygotowanie elementarnego procesu transformacji danych (dodatkowe) ....................................... 16 

2.4 Przygotowanie zadania transformacji danych .................................................................................... 18 

 

 

 

  



str. 3 
 
 

1 Wstęp 

1.1 Cel i zakres warsztatów 

Materiały szkoleniowe przeznaczone do niniejszych warsztatów składają się z kilkunastu zadań wyko-

nywanych w trakcie szkolenia. Zadania te rozpoczyna, omawia i nadzoruje prowadzący, kierując 

uczestników do celu i omawiając zagadnienia niezbędne dla pełnego zrozumienia tematu. Zestaw 

ćwiczeń został przygotowany w sposób, który pozwala na zrozumienie wybranych funkcjonalności 

oprogramowania klasy ETL (Extract Transform Load) – GeoKettle. Zadania do realizacji w czasie ćwi-

czeń, zostały przygotowane w porządku, wskazującym zalecaną kolejność ich wykonania. Każde z nich 

oznaczone kolejnym numerem, tj. 1, 2, … oraz tytułem, składa się z dwóch części A i B. Część A w kilku 

zdaniach przedstawia problem i precyzuje zadanie do rozwiązania, stawiając wyraźny cel i określając 

rezultat. Cześć B natomiast podaje w sposób ogólny kolejne kroki, prezentujące poprawny plan reali-

zacji zadania.  

1.2 O GeoKettle 

GeoKettle jest oprogramowaniem klasy ETL (Extract, Transform, Load), czyli służącym do przetwarza-

nia i integracji danych ze szczególnym uwzględnieniem danych przestrzennych. Oprogramowanie jest 

przestrzennym rozwinięciem oprogramowania Kettle.  

Oprogramowanie dystrybułowane jest na licencji GNU LGPL. Oznacza to, iż może być ono uruchamia-

ne, rozwijane, udoskonalane i rozpowszechniane dla dowolnych celów.  

Oprogramowanie ma zastosowanie w przetwarzaniu danych przestrzennych zwłaszcza w sytuacjach 

gdy składa się ono z wielu kroków i jest powtarzalne (tzn. np. przy cyklicznym przenoszeniu danych 

między systemami). Poniższy diagram ilustruje schemat działania oprogramowania: 
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Oprogramowanie rozwijane jest przez firmę Pentaho z USA. 

2 Ćwiczenia szkoleniowe 

2.1 Uruchomienie i obsługa oprogramowania 

A. Zadanie polega na zapoznaniu się z koncepcją interfejsu użytkownika i filozofią działania 

oprogramowania. 

B. Kroki realizacji: 

1. Rozpakować folder:  

home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM/data.zip  

(najechać na plik myszą, nacisnąć prawy klawisz i wybrać z menu kontekstowego „rozpa-

kuj tutaj”). 

2. Uruchomić oprogramowanie: wybierz z pulpitu folder Inne->Narzędzia  

geoprzestrzenne-> GeoKettle. 

3. Omówienie transformacji, procesów, zadań i połączeń (prowadzący). 

4. Utworzyć nowy procesu: (File->New->Transformation). 

5. Zapisać definicję procesu transformacji: (File->Save) w: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/proces1.ktr 

6. Omówienie paneli aplikacji (obszar projektu, menu funkcji, menu transformacji, pasek 

narzędzi - prowadzący). 
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7. Wybór 1 kroku transformacji. 

 

8. Wybór parametrów 1 kroku transformacji: 

plik: home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM/roads.shp 
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9. Wybór 2 kroku transformacji. 

 

10. Wybór parametrów 2 kroku transformacji 

Plik: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/wyjscie/roads_wyj.shp 
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Uwaga w systemie Ubuntu wybranie nieistniejącego pliku wymaga wpisania jego nazwy w pole 

„Location”, jeśli pole to nie jest widoczne należy wcisnąć wskazaną ikonę: 

 

11. Połączenie transformacji (przytrzymując klawisz SHIFT, wskazać pierwszy blok transfor-

macji, a następnie jednocześnie przytrzymując lewy klawisz myszy, wskazać drugi blok 

transformacji, po pojawieniu się strzałki zwolnić klawisz SHIFT i lewy klawisz myszy, po-

łączenie można usunąć wskazując je kursorem myszy, naciskając lewy klawisz myszy i 

wybierając z menu kontekstowego „Delete hop”).  
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12. Uruchomienie procesu: Transformation->Run. 
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13. Usunąć plik: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/wyjscie/roads_wyj.shp 

 

2.2 Przygotowanie elementarnego procesu transformacji danych (podstawowe) 

A. Zadanie polega na konfiguracji i uruchomieniu elementarnego procesu transformacji. W 

ćwiczeniu należy wykonać selekcję typów obiektów (dróg), a następnie wykonać mapowanie 

atrybutu typu obiektów (dróg), i zapisać z przetransformowanym układem współrzędnych. 

B. Kroki realizacji: 

1. Powrócić do rezultatu ćwiczenia 2.1. 

2. Rozłączyć transformację 1 i 2. 



str. 10 
 
 

 

3. Dodać transformacje: „Sort rows”, „Unique rows”, „Select values” i „Text file output”. 

 

4. Kolejno łączyć transformacje (począwszy od „Shape File Input” i uzupełniać parametry 

transformacji jak podano poniżej). 
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5. Po wczytaniu danych z pliku za pomocą „Shape File Input” należy posortować je po atry-

bucie, którego unikalne wartości chcemy wykryć (krok niezbędny dla wykonania kolejnej 

transformacji). 

 

6. Następnie dla transformacji „Unique rows” wskazać atrybut którego unikalne wartości 

nas interesują: 

 

7. Dla transformacji „Select values” wybrać atrybut którego raportowanie nas interesuje: 

 

8. Dla kroku „Text file output” wskazać nazwę pliku wyjściowego: 

Plik: /home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/wyjscie/raport.shp 
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9. W rezultacie wszystkie kroki procesu powinny być połączone (poza „Shapefile File 

Output”, który wykorzystamy w dalszym etapie): 

 

10. Uruchomić transformację (patrz ćwiczenie 2.1). 

11. W rezultacie powinniśmy otrzymać we wskazanej przez nas lokalizacji plik tekstowy o 

podobnej zawartości: 
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12. Na podstawie powyższego raportu w następnych krokach będziemy starali się zmienić 

wartości atrybutów wejściowych zgodnie z następującym schematem: 

Typ1=motorway, primary,  
Typ2=secondary, tertiary 
Typ3=trunk, service 
 

13. Dodać do projektu następujące transformacje: „Value Mapper”, „Filter rows”, „Dummy”, 

„SRS Tr ansformation”. 
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14. Podobnie jak wcześniej kolejno łączyć transformacje (począwszy od „Shape File Input” i 

uzupełniać parametry transformacji jak podano poniżej). 

15. Dla transformacji „Value mapper” uzupełnić schemat mapowania atrybutów, pamiętając 

o dodaniu wartości „inny” dla niezmapowanych wartości atrybutów: 

  

16. Transformację „Filter rows” połączyć z transformacjami „Dummy” (false) i „SRS Trans-

formation” (true), a następnie uzupełnić wartości parametrów: 

 

17. Dla transformacji „SRS Transformation” zdefiniować wejściowy (EPSG:4326) i wyjściowy 

(EPSG:2180) układ współrzędnych. 
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18. Dla kroku „Shapefile File Output” pozostawić nazwę pliku wejściowego z ćwiczenia 2.1. 

19. W rezultacie wszystkie kroki procesu powinny być połączone w następujący sposób: 

 

20. Uruchomić transformację. 

21. Rezultat można podejrzeć za pomocą QGIS: 
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22. Po zakończeniu ćwiczenia usunąć pliki z katalogu: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/wyjście 

 

2.3 Pzygotowanie elementarnego procesu transformacji danych (dodatkowe) 

Zadanie polega na wykonaniu złożonej transformacji danych. W niniejszym ćwiczeniu nie opisano 

dokładnie wymaganych kroków, a jedynie zdefiniowano cel transformacji, i wyjaśniono najtrudniejsze 

jej kroki. 

Celem zadania jest otrzymanie zbioru danych, w którym znajdują się obiekty (drogi i koleje) pocho-

dzące ze zbiorów danych wejściowych w układzie EPSG:4326: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM/roads.shp 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM/railways.shp 

Zbiór powinien na wyjściu być zapisany w układzie EPSG:2180 i posiadać atrybuty: the_geom, 

osm_ID, type. 

Atrybut „type” powinien być zmapowany wg. Schematu: 

Typ1=motorway, primary,  
Typ2=secondary, tertiary 
Typ3=trunk, service 
Typ4=tram, rail 
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Obiekty o innych wartościach atrybutu „type” powinny zostać odrzucone. 

W zbiorze wyjściowym powinny znaleźć się wyłącznie obiekty których geometria przecina 

(GIS_INTERSECT) się z konturem znajdującym się w pliku: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM/zasieg.shp 

Zbiór wyjściowy powinien nosić nazwę: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/wyjscie/roads_wyj2.shp 

Widok kompletnego schematu transformacji: 

 

Kluczowe informacje: 

1. Aby połączyć dane z dwóch plików należy użyć transformacji „Sorted Merge”. Ten krok 

wymaga aby oba źródła miała takie same atrybuty i aby były posortowane po unikal-

nym atrybucie. 

2. Aby wykonać analizę przestrzenną należy wykonać tak zwany: „cartesian product”, czy-

li złączenie  tabel, w którym wiersze zawierają wszystkie możliwe kombinacje wybra-

nych atrybutów (w naszym przypadku geometrii – the_geom i the_geom2), a następnie 

należy odfiltrować wiersze które nie spełniają kryterium przestrzennego (the_geom 

GIS_INTERSECT the_geom2). Uwaga ponieważ pole geometrii w zbiorach wejściowych 
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nazywa się tak samo, dla jednego ze strumieni przed utworzeniem „cartesian product” 

należy zmienić nazwę pola z geometrią (the_geom2). 

3. Reszta wymaganych kroków przypomina te z ćwiczenia 2.2. 

4. Oczekiwany wynikowy plik wyświetlony w QGIS: 

 

 

2.4 Przygotowanie zadania transformacji danych 

A. Zadanie polega na konfiguracji i uruchomieniu zadania. W ćwiczeniu należy zestawić wcze-

śniej przygotowany proces transformacji z dodatkowymi czynnościami wstępnymi (rozpako-

wanie pliku, utworzenie folderu) i końcowymi (skasowanie plików). 

B. Kroki do wykonania: 

1. Usunąć z katalogu: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM wszystkie pliki 

poza dane.zip 

2. Usunąć katalog: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/wyjście 

3. Utworzyć nowe zadanie: (File->New->Job). 
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4. Zapisać definicję zadania: (File->Save) w: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/zadanie1.ktr 

5. Dodać elementarne zadania: „Start”, „Unzip File”, „Create folder”, “Transformation”,  

“Delete files”, “Success”. 

 

6. Kolejno łączyć zadania elementarne (począwszy od „START” i uzupełniać parametry za-

dań elementarnych jak podano poniżej). 

7. Dla zadania elementarnego „START” (pozostawić parametry domyślne): 

 

8. Dla zadania elementarnego “Unzip file”, wskazać parametry:  

Zip File name: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM/data.zip 
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Target Directory:  

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM 

 

9. Dla zadania elementarnego „Create Folder” zdefiniować nową nazwę folderu: 

Folder name: home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/wyjscie 

 

10. Dla zadania elementarnego “Transformation” zdefiniować parametry: 

Transformation filename: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/proces1.ktr 

lub jeśli nie udało się nam pomyślnie zakończyć ćwiczenia 2.2: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/ktr/proces1.ktr 
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11. Dla elementarnego zadania „Delete Files” zdefiniować następujące pary parametrów 

folder i Wildcard: 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM, roads.* 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM, railroads.* 

/home/user/DaneSzkolenioweZaawansowane/GeoKetle_Dane/OSM, zasieg.* 
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12. Połączyć z zadaniem elementarnym „Success”. 

13. W rezultacie wszystkie kroki procesu powinny być połączone w następujący sposób: 

 

14. Uruchomić proces, przejrzeć pliki i katalogi na których operowało zadanie. 

 


