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1 Ćwiczenie 1  

1.1 Analiza diagramu UML  
A) Ćwiczenie ma na celu przeanalizowanie poniższego schematu UML i odpowiedzi na pytania. 

Uczestnik zapozna się z podstawową budową języka UML, niezbędnego do prawidłowej 

interpretacji specyfikacji danych INSPIRE. B) Kroki realizacji:  

a. Przeanalizuj poniższy diagram i odpowiedz na pytania:  

   

Rysunek 1 Diagram UML (1)  

 Relacja, która występuje między klasą Zamówienie a klasą SzczegółyZamówienia to: 
a) asocjacja 

b) dziedziczenie  

c) agregacja 

d) kompozycja 

 

 Klient może złożyć zamówienie w ilości: 
a) przynajmniej jedno 

b) dowolną liczbę  

c) dokładnie jedno 

d) nie może złożyć zamówienia 

 

 Atrybuty w klasach są: 
a) chronione  

b) nie można tego stwierdzić 

c) publiczne  

d) prywatne  
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 b. Przeanalizuj poniższy diagram i odpowiedz na pytania:  

  

Rysunek 2 Diagram UML (2)  
 

 •  Relacja między ProductionFacility, a ProductioInstallation oznacza iż:  

a) klasa ProductionFacility agreguje elementy klasy ProductioInstallation 

b) klasa ProductionFacility jest generalizacją klasy ProductioInstallation 

c) klasa ProductionFacility jest częścią klasy ProductioInstallation 

Atrybuty w klasach są 

a) prywatne 

b) publiczne 

c) zależy, w której klasie 
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2 Ćwiczenie 2  

2.1 Identyfikacja zbiorów danych  
A) Zadanie polega na odnalezieniu informacji (podanych w tabelach 1, 2 i 3) o zbiorach danych 

przestrzennych. Uczestnik pozyska wiedzę o pozyskiwaniu danych o zbiorach danych oraz 

ważnych cechach zbiorów mających wpływ na wybór zbiorów danych mogących brać udział w 

harmonizacji do modelu danych INSPIRE. Głównym źródłem informacji będą metadane 

dostępne przez geoportale prowadzone przez jednostki odpowiedzialne za zabiór. Po 

zakończonym ćwiczeniu uczestnicy sprawdzą tabele z prowadzącym ćwiczenia.  

B) Kroki realizacji:  

a) Zbiór 1 - Obszary dorzeczy  

▪ Wchodzimy na stronę: http://geoportal.kzgw.gov.pl a następnie klikamy w przycisk 

Katalog metadanych.  

  

Rysunek 3 Strona główna geoportalu KZGW  

  

▪ W wyszukiwarce zbiorów wpisujemy nazwę „Obszary dorzeczy”, zaznaczając powyżej 

opcję „Zbiór” jako typ wyszukiwanych informacji.  
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Rysunek 4 Wyszukiwarka metadanych portalu KZGW  
  

▪ Po wyszukaniu wybieramy z listy wyszukanych zbiorów „Obszary dorzeczy”. Otwiera nam 

się okno z metadanymi dla tego zbioru. Rozwijając poszczególne elementy 

odczytujemy interesujące nas informacje i uzupełniamy tabelę (Tabela 1 Opis zbioru 

Obszary dorzeczy)  

  

Rysunek 5 Metadane dla zbioru Obszary dorzeczy  
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Tabela 1 Opis zbioru Obszary dorzeczy  

Cecha Obszary Dorzeczy 

Rozdzielczość przestrzenna  

Zasięg geograficzny  

Jednostka odpowiedzialna za 

zasób 
 

  

  b) Zbiór 2 – PRG - Państwowy rejestr granic i jednostek administracyjnych  

▪ Wchodzimy na stronę: http://geoportal.gov.pl/, wybieramy opcję „Wyszukaj 

metadane”.  

  

 

Rysunek 6 Strona główna Geoportalu  
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▪ W wyszukiwarce wpisujemy nazwę naszego zbioru i wybieramy ją z listy wyszukania.  

 

Rysunek 7 Wyszukane metadane zbiorów  

  

▪ Po otworzeniu metadanych zapoznajemy się z informacjami o zbiorze uzupełniając tabelę 

(Tabela 2 Opis zbioru PRG - Państwowy rejestr granic i jednostek administracyjnych)  

 

Rysunek 8 Metadane zbioru PRG – Państwowy rejestr granic i jednostek administracyjnych  
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Tabela 2 Opis zbioru PRG - Państwowy rejestr granic i jednostek administracyjnych  

Cecha PRG - Państwowy rejestr granic i jednostek administracyjnych 

Układ odniesienia  

Zasięg geograficzny  

Jednostka odpowiedzialna za 

zasób 
 

  

  

 c) Zbiór 3– Corine Land Cover  

▪ W wyszukiwarce internetowej wpisujemy adres: http://clc.gios.gov.pl. Przechodzimy 

następnie do zakładki METADANE.   

Rysunek 9 Strona główna projektu Corine Land Cover 
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 Pobieramy metadane dla bazy CORINE Land Cover 2006 klikając pobierz plik. (metadane dla 

tego zbioru są w formie pliku .doc). Po pobraniu go na dysk komputera, otwieramy go.  

  

Rysunek 10 Metadane zbioru Corine Land Cover 2006 

 Analogicznie jak w poprzednich przypadkach odszukujemy informacje w tabeli metadanych i 

wpisujemy  je do tabeli poniżej (Tabela 3 Opis zbioru Corine Land Cover 2006)  

  

Tabela 3 Opis zbioru Corine Land Cover 2006  

Cecha CORINE Land Cover 2006 

Układ odniesienia 

  

Zasięg geograficzny 

  

Jednostka odpowiedzialna za 

gromadzenie i aktualizację 
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3 Ćwiczenie 3  

3.1 Mapowanie  
A) Ćwiczenie ma na celu wykonanie mapowania atrybutów źródłowego zbioru danych do 

atrybutów zgodnych z wymaganą strukturą INSPIRE. Mapowanie będzie miało skróconą i wersję w 

porównaniu z właściwym i pełną ścieżką mapowania, ograniczając się tylko do jednej klasy 

obiektów  

B) Przykład:  

• Jako przykład posłuży zidentyfikowany do harmonizacji zbiór Antropopresja: 

klasa OUO_Odzysk_Unieszk_Odpadow dla tematu Obiekty produkcyjne i przemysłowe.  

Dla tego tematu obowiązujące są następujące specyfikacje techniczne:  

 INSPIRE Data Specification for the spatial data theme Production and Industrial Facilities;  

 INSPIRE Data Specifications – Base Models – Activity Complex;  

 Generic Conceptual Model;  

Dokumenty należy pobrać ze strony http://inspire.ec.europa.eu/ wybierając z menu pozycję Data 

specification, a następnie nazwę dokumentu.  

  

Typ danych ProductionFacility  

Klasa obiektów ProductionFacility przechowuje informacje o terenie, na którym prowadzona 

jest działalność produkcyjna i przemysłowa. Klasa opisana jest w specyfikacji tematu: ‘INSPIRE Data 

Specification for the spatial data theme Production and Industrial Facilities’ - str. 30 diagram UML, str.  

37 katalog obiektu. Atrybut status jest typem złożonym opisanym na str. 44. Jeden z elementów 

(statusType) odwołuje się natomiast do listy kodowej opisanej w dokumencie ‘Generic Conceptual 

Model’ - str. 70.   

Klasa ProductionFacility dziedziczy informacje przechowywane przez obiekt ActivityComplex 

(Rys. 11, Rys. 12, Rys. 13) tzn. posiada atrybuty takie jak obiekt ActivityComplex. Budowę tego typu 

obiektów odnajdziemy w dokumencie ‘INSPIRE Data Specifications – Base Models – Activity Complex’ 

- str. 6 diagram UML, str. 7 katalog obiektu. Atrybut function jest typem złożonym opisanym na str. 11. 

Jeden z elementów (activity) odnosi się do listy kodowej NACECodeValue (Statystyczna Klasyfikacja 

Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej).  
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Rysunek 11 Katalog obiektu ActivityComplex (1) 
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Rysunek 12 Obiekt typu ActivityComplex (2) 
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Rysunek 13 Obiekt typu ActivityComplex (3) 
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Rysunek 14 Klasa ProductionFacility (1) 
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Rysunek 15 Klasa ProductionFacility (2)   
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Rysunek 16 Typ danych Function 
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Rysunek 17 Lista kodowa NACECodeValue  

 

  

Rysunek 18 Typ danych StatusType  
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• ID - identyfikator  

• Nazwa 

• Adres 

• Właściciel 

• Użytkownik obiektu 

• REGON 

• Stan 

• 1 = działająca 

• 2 = zamknięta 

• Rok powstania 

• Rok zamknięcia 

• Powierzchnia terenu (ha) 

• Lokalizacja (Punkt GPS) 

 

 

  

 

 

 

 

Rysunek 19 Struktura klasy OUO_Odzysk_Unieszk_Odpadow 

  

Diagram powyżej przedstawia strukturę danych źródłowych zbioru antropopresja: klasa 

OUO_Odzysk_Unieszk_Odpadow.  
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Tabela 4 Tabela mapowania do dla danych OUO_Odzysk_Unieszk_Odpadow 

MODEL INSPIRE  

INSPIRE feature catalogue 3.0rc3  

MODEL ŹRÓDŁOWY  

Antropopresja  

 

ProductionFacility  

Jedna lub więcej 

instalacji na tym 

samym terenie 

eksploatowanych 

przez tę samą osobę 

fizyczną lub prawną, 

zaprojektowana, 

zbudowana lub 

zainstalowana do 

konkretnych celów 

produkcyjnych lub 

przemysłowych, 

obejmująca całą 

infrastrukturę, 

wyposażenie i 

materiały.  

Ten typ jest podtypem  
»ActivityComplex«  

  

Nazwa 

atrybutu  
Typ atrybutu  Krotność  Definicja  Feature Name  Nazwa 

atrybutu  
Typ atrybutu  Komentarz  

InspireId  Identifier  1  Zewnętrzny 

identyfikator 

obiektu 

przestrzennego  

OUO_Odzysk_Unieszk

_Odpadow 

  localId: PF.ProductionFacility.OUO.ID_baza  

namespace: PL.ZIPGL.325.3.PF.3.8  
versionId: nieznana wersja obiektu; atrybut 

niewymagany  

Budowa  
atrybutu 

inspireId, 

składającego 

się z: localId i  
namepspace  

thematicId  CharacterString  0..1  Identyfikator 

tematyczny 

obiektu  

-  -  Brak 

odpowiednika 

w zbiorze  

Name  CharacterString  voidable  

1  

Oficjalne 

określenie, nazwa 

właściwa lub 

konwencjonalna 

instalacji.  

Nazwa      

geometry  GM_object  1..*  Geometria 

obiektu  
Geometria    Geometria 

obiektu  

Function  Function  1  Działania 

realizowane w 

kompleksie  
prowadzenia 

działalność  

  Activity =  

1 (składowiska odpadów) => E.38.1 

2 (spalarnia) => E.38.2 

3 (kompostownia) => E.38.21 

4 (sortownia) => E.38.32 

5 (stacja demontażu pojazdów) => E.38.31 

6 (inny) => E.38 

  

 validFrom  DateTime  voidable  

1  

Data powstania 

obiektu  
 Rok_powstani

a  
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 validTo  DateTime  voidable  

0..1  

Data likwidacji 

obiektu  
 Rok_zamknie

cia  
    

beginLifes

panVersio 

n  

DateTime  voidable  

1  

Data powstania tej 

wersji obiektu w 

bazie  

  Other:unpopulated  Nie ma 

atrybutu  w 

zbiorze 
wejściowym 
ale jest 
wymagany 

endLifespa

nVersion  
DateTime  voidable  

0..1  

Data likwidacji tej 

wersji obiektu w 

bazie  

-  -  Brak 

odpowiednika 

w zbiorze  

surfaceGe

ometry  
GM_Surface  voidable  

0..1  

Lokalizacja 

przestrzenna 

obiektu 

przestrzennego  

-  -  Brak 

odpowiednika 

w zbiorze  

riverBasin

District  
RiverBasinDistri

ctVal ue  
0..1  Identyfikator 

kodowy lub 

nazwa przypisana 

obszarowi 

dorzecza  

-  -  Brak 

odpowiednika 

w zbiorze  

status  StatusType  voidable  

1..*  

Stan lub kondycja 

zakładu pod 

względem 

porządku 

funkcjonowania i 

działania, w jakim 

zakład jest 

zorganizowany w  

  Jeśli: Stan = 1 to functional  

Stan  =  2  to  
decommissiond  

  

    ograniczonym lub 

dłuższym okresie.  
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 groupedB

uilding  
StatusType  0..*  Budynki 

zarządzane w 

ramach zakładu 

produkcyjnego  

 -  -  Brak 

odpowiednika 

w zbiorze  

groupedIn

stallation  
ProductionInsta

llatio n  
voidable  

0..*  

Instalacje będące 

z technicznego 

lub prawnego 

punktu widzenia 

częścią zakładu 

produkcyjnego  

-  -  Brak 

odpowiednika 

w zbiorze  

 hostingSit

e  
ProductionSite  voidable  

0..1  

Tereny w 

określonej 

lokalizacji 

przestrzennej, na 

których znajduje 

się zakład 

produkcyjny.  

 -  -  Brak 

odpowiednika 

w zbiorze  

groupedPl

ot  
ProductionPlot  voidable  

0..*  

Działki zarządzane 

w ramach zakładu 

produkcyjnego.  

-  -  Brak 

odpowiednika 

w zbiorze  
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Opis tabeli mapowania (tabela 4):  

• InspireId - składa się z trzech elementów: localId, namespace oraz versionId;   

o localId jest unikalnym identyfikatorem zbudowanym ze skrótu tematu inspire (PF), 

nazwy klasy (ProductionFacility), skrótem klasy źródłowej (OUO) oraz identyfikatorem 

obiektu w bazie źródłowej (ID_baza), oddzielone kropką tj. 

PF.ProductionFacility.OUO.ID_baza;   

o namespace przyjmuje stałą wartość (jest to przestrzeń nazw charakteryzująca dany zbiór 

danych): PL.ZIPGL.325.3.PF.3.8;   

o versionId jest niewymaganym atrybutem, którego brakuje w bazie źródłowej, więc nie 

będzie mapowany;  

• ThematicId – jest to identyfikator tematyczny; nie jest wymagany (krotność wynosi 0..1);  

• Name – odpowiadającym atrybutem w bazie źródłowej jest atrybut Nazwa – jest to nazwa własna 

elektrowni;  

• Geometry – mapowana jest geometria obiektu; w tabeli zapisujemy tylko, że to geometria własna 

obiektu;  

• Function –  jest to atrybut typu Function; Dane tego typu składają się z kilku elementów:   

o Activity - Skategoryzowany opis pojedynczego lub zorganizowanego zbioru procesów 

powiązanych pod względem technicznym prowadzonych przez prywatną lub publiczną 

jednostkę ekonomiczną o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym.  

Element ten jest typem listy kodowej EconomicActivityValue (działalności 

gospodarczej). Dozwolone wartości dla tej listy obejmują wartości listy kodowej 

NACECodeValue - Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczych w Unii 

Europejskiej. Lista kodowa dostępna jest pod adresem: 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC (na dole 

strony link „Statistical Classification of Economic Activities in the European 

Community, Rev. 2 (2008) „)  

o Input – Każdy sklasyfikowany lub zarejestrowany materiał wprowadzany do jednostki 

technicznej i ekonomicznej zgodnie z jej funkcją; nie ma odpowiednika w bazie 

źródłowej; nie jest też atrybutem wymaganym dlatego nie jest mapowany  

o Output - Każdy sklasyfikowany lub zarejestrowany materiał wyprowadzany z jednostki 

technicznej i ekonomicznej zgodnie z jej funkcją; nie ma odpowiednika w bazie 

źródłowej; nie jest też atrybutem wymaganym dlatego nie jest mapowany  

o Description - Bardziej szczegółowy opis funkcji; nie ma odpowiednika w bazie 

źródłowej; nie jest też atrybutem wymaganym dlatego nie jest mapowany  



Szkolenia dla pracowników resortu środowiska w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE 

 

 str. 24  
  

    

• validFrom – jest to data powstania obiektu, która znajduje odpowiednik w bazie źródłowej w 

atrybucie Rok_powstania  

• validTo – jest to data powstania obiektu, która znajduje odpowiednik w bazie źródłowej w atrybucie 

Rok_zakonczenia  

• beginLifespanVersion – data rozpoczęcia istnienia wersji obiektu; nie ma odpowiednika w bazie 

źródłowej jest jednak atrybutem wymaganym; zgodnie ze specyfikacją takie atrybutu w przypadku 

braku odpowiednika przyjmują wartość atrybutu Nil:reason = other:unpopulated (patrz str. 20 

specyfikacji technicznej)  

• endLifespanVersion – koniec wersji obiektu; nie ma odpowiednika w bazie źródłowej; nie jest też 

atrybutem wymaganym, dlatego nie jest mapowany;  

• surfaceGeometry - Właściwość przestrzenna obiektu przestrzennego; nie ma odpowiednika w bazie 

źródłowej; nie jest też atrybutem wymaganym, dlatego nie jest mapowany;  

• riverBasinDistrict - Identyfikator kodowy lub nazwa przypisana obszarowi dorzecza cieku wodnego; 

nie ma odpowiednika w bazie źródłowej; nie jest też atrybutem wymaganym, dlatego nie jest 

mapowany;  

• Status – atrybut ten jest typem danych StatusType. Składa się z elementów:  

o statusType - Stan lub kondycja elementu technicznego według listy uprzednio 

zdefiniowanych potencjalnych wartości.  

Elment ten jest typen listy kodowej CondidionOfFacilityValue, która może posiadać wartości:   

Functional – sprawny  

Projected – planowany  

underConstruction – w budowie  

disused – nieeksploatowany 

decommissioned – wycofany zeksploatacji  

W bazie źródłowej odpowiadający jest atrybut  Stan, który w zależności od wartości 

oznacza:  1- działający, 2- zamknięty (SL_STAN – słownik bazy Antropopresja). Dlatego 

w zależności o ww. atrybutu Stan, atrybut statusType przyjmie wartość: functional lub 

decommissioned  

o Description - Opis deklarowanego statusu; nie ma odpowiednika w bazie źródłowej; nie 

jest też atrybutem wymaganym, dlatego nie jest mapowany  

o validFrom - Data, od której dany typ statusu jest aktualny; nie ma odpowiednika w bazie 

źródłowej; nie jest też atrybutem wymaganym, dlatego nie jest mapowany  

o validTo - Data, od której dany typ statusu przestaje być aktualny; nie ma odpowiednika w 

bazie źródłowej; nie jest też atrybutem wymaganym, dlatego nie jest mapowany  

• groupedBuilding - Budynki zarządzane w ramach zakładu produkcyjnego; nie ma odpowiednika w 

bazie źródłowej; nie jest też atrybutem wymaganym, dlatego nie jest mapowany;  
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• grupedInstallation - Instalacje będące z technicznego lub prawnego punktu widzenia częścią zakładu 

produkcyjnego; nie jest też atrybutem wymaganym, dlatego nie jest mapowany;  

• hostingSite - Tereny w określonej lokalizacji przestrzennej, na których znajduje się zakład 

produkcyjny; nie jest też atrybutem wymaganym, dlatego nie jest mapowany;  

• groupedPlot - Działki zarządzane w ramach zakładu produkcyjnego. nie jest też atrybutem 

wymaganym ,dlatego nie jest mapowany;  

   

C) Kroki realizacji:  

Uzupełnij tabelę (tabela 5) mapowania po stronie modelu źródłowego dla klasy 

MSN_Magazyn_Subst_Niebezp, zbioru Antropopresja. Dla ułatwienia wskazane zostały atrybuty nie 

mapowane. Po wykonaniu ćwiczenia tabela zostanie sprawdzona wraz z trenerem.  

 

• ID_baza - identyfikator  

• Nazwa  

• Adres  

• Właściciel terenu  

• Użytkownik obiektu  

• REGON  

• Stan:   

o 1 = działający  

o 2 = zamknięty  

• Rok powstania   

• Rok zamknięcia (dotyczy obiektów 

nieczynnych)  

• Powierzchnia terenu (ha)  

• Czy obiekt posiada pozwolenie 

 zintegrowane? tak/nie  

• Pojemność 

• Lokalizacja (punkt z GPS)   

• Uwagi  

Rysunek 20 Struktura klasy MSN_Magazyn_Subst_Niebezp 
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 Tabela 5 Tabela mapowania do uzupełnienia  

TARGET MODEL  

INSPIRE feature catalogue v3.0rc3  

  SOURCE MODEL  

Antropopresja  

  

ProductionFaci 

lity  

Jedna lub więcej 

instalacji na tym 

samym terenie 

eksploatowanych 

przez tę samą 

osobę fizyczną lub  
prawną, 

zaprojektowana, 

zbudowana lub 

zainstalowana do 

konkretnych celów 

produkcyjnych lub 

przemysłowych, 

obejmująca całą 

infrastrukturę, 

wyposażenie i 

materiały.  

Ten typ jest 

podtypem  
»ActivityComplex«  

  

Nazwa atrybutu  Typ atrybutu  Krotność  Definicja  Feature Name  Nazwa 

atrybutu  
Typ 

atrybutu  
Komentarz  

InspireId  Identifier  1  Zewnętrzny 

identyfikator obiektu 

przestrzennego  

MSN_Magazyn_Subst_Niebezp        

thematicId  CharacterString  0..1  Identyfikator 

tematyczny obiektu  
-  -  Brak 

odpowiednika 

w zbiorze  

Name  CharacterString  voidable  

1  

Oficjalne określenie, 

nazwa właściwa lub 

konwencjonalna 

instalacji.  

      

geometry  GM_object  1..*  Geometria obiektu        

Function  Function  1  Działania 

realizowane w 

kompleksie 

prowadzenia 

działalność  

      

validFrom  DateTime  voidable  

1  

Data powstania 

obiektu  
      

validTo  DateTime  voidable  

0..1  

Data likwidacji 

obiektu  
      

beginLifespanVersion  DateTime  voidable  Data powstania tej 

wersji  
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    1  obiektu w bazie      

 endLifespanVersion  DateTime  voidable  

0..1  

Data likwidacji tej wersji 

obiektu w bazie  
 - - Brak 

odpowiednika w 

zbiorze 

 surfaceGeometry  GM_Surface  voidable  

0..1  

Lokalizacja przestrzenna 

obiektu przestrzennego  
-  -  Brak 

odpowiednika w 

zbiorze  

 riverBasinDistrict  RiverBasinDistrict 
Value  

0..1  Identyfikator kodowy lub 

nazwa przypisana 

obszarowi dorzecza  

-  -  Brak 

odpowiednika w 

zbiorze  

status  StatusType  voidable  

1..*  

Stan lub kondycja zakładu 

pod względem porządku 

funkcjonowania i 

działania, w jakim zakład 

jest zorganizowany w 

ograniczonym lub 

dłuższym okresie.  

      

 groupedBuilding  StatusType  0..*  Budynki zarządzane w 

ramach zakładu 

produkcyjnego  

 -  -  Brak 

odpowiednika w 

zbiorze  

groupedInstallation  ProductionInstalla 

tion  
voidable  

0..*  

Instalacje będące z 

technicznego lub 

prawnego punktu 

widzenia częścią zakładu 

produkcyjnego  

-  -  Brak 

odpowiednika w 

zbiorze  

hostingSite  ProductionSite  voidable  Tereny w określonej 

lokalizacji przestrzennej,  
-  -  Brak 

odpowiednika w  
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   0..1  na których znajduje się 

zakład produkcyjny.  
   zbiorze  

 groupedPlot  ProductionPlot  voidable  

0..*  

Działki zarządzane w 

ramach zakładu 

produkcyjnego.  

 -  -  Brak 

odpowiednika w 

zbiorze  
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4 Ćwiczenie 4  

4.1 Proces harmonizacji  
A) Ćwiczenie polega na harmonizacji próbki danych, którym jest zbiór danych Antropopresja: 

MSN_Magazyn_Subst_Niebezp dla woj. mazowieckiego. Jest to źródłowy zbiór dla tematu 

Obiekty produkcyjne i przemysłowe. Uczestnicy podczas tego ćwiczenia zapoznają się z 

właściwym procesem harmonizacji używając w tym celu narzędzi Open Source.  

B) Jednym z formatów reprezentowania danych jest język XML, który jednocześnie jest 

podstawowym formatem wymiany danych w Internecie. Powiązana z nim technologia 

transformacji XSL, polega na transformacji i przetwarzaniu dokumentów zapisanych w tym 

języku. Wymaganiem ze strony INPSIRE jest wytworzenie danych w formacie GML – opartym 

na XML języku służącym do opisu danych przestrzennych. Naturalnym wydaję się więc 

wykorzystanie technologii transformacji XSL do przetworzenia krajowych zbiorów do formatu 

wymaganego przez europejską dyrektywę.  

Z poprzedniego ćwiczenia wiemy, że mapowanych będzie tylko kilka atrybutów. Kolejną 

częścią procesu harmonizacji jest przygotowanie danych wejściowych do transformacji XSL. 

Należy zapisać dane wejściowe w formacie GML wraz z atrybutami o takiej samej nazwie jak 

w strukturze INSPIRE.  

C) Kroki realizacji:  

a. Otwieramy program QGIS i wczytujemy    dane  wejściowe  –  plik  

MSN_Magazyn_Subst_Niebezp.shp (wykonujemy to przez przeciągnięcie pliku w obszar 

panelu warstw lub przez narzędzie Warstwa>Dodaj warstwę wektorową). Układ 

współrzędnych ustawiamy na EPSG 2180. 

Rysunek 21 Legenda programu QGIS z wczytaną warstwą do ćwiczeń 
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b. Ustawiamy  warstwę jako edytowalną a następnie włączamy narzędzie Kalkulator pól.  
 

 

Rysunek 22 Narzędzia programu QGIS  

  

c. Tworzymy kolejno nowe atrybuty:  

 I.  localId  

• Nazwa pola wyjściowego - localId  

• Typ pola wyjściowego – Tekst (string)  

• Wyrażenie - concat ('PF.ProductionFacility.',ID_baza)  

  

  

II. Namespace  

• Nazwa pola wyjściowego - namespace  

• Typ pola wyjściowego – Tekst (string)  

• Wyrażenie - 'PL.ZIPGL.325.3.PF.3.8'  

 

  

Rysunek 23 Kalkulator pól programu QGIS  

Typ pola   

Wpisać wyrażenie  

Jeśli wyrażenie  

wpisano  

prawidłowo w tym  

miejscu pojawi się  

Przykładowa 

wartość  

 

Nazwa atrybutu   
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III. Name  

• Nazwa pola wyjściowego - name  

• Typ pola wyjściowego – Tekst (string)  

• Wyrażenie – "Nazwa"  

IV. Activity  

• Nazwa pola wyjściowego - activity  

• Typ pola wyjściowego – Tekst (string)  

• Wyrażenie – 'H.52.10'  

V. validFrom  

• Nazwa pola wyjściowego - validFrom  

• Typ pola wyjściowego – Tekst (string)  

• Wyrażenie - todatetime( concat ( "Rok_powsta",'-01','-01' ) )  

  

VI. validTo  

• Nazwa pola wyjściowego - validTo  

• Typ pola wyjściowego – Tekst (string)  

• Wyrażenie - todatetime( concat ( "Rok_zamkni" ,'-01','-01'))  

VII. status  

• Nazwa pola wyjściowego - status  

• Typ pola wyjściowego – Tekst (string)  

• Wyrażenie - CASE WHEN "Stan"=1 THEN 'functional' When "Stan"=2 THEN 

'decommissioned' ELSE 'Null' END  

  

 d. Zapisujemy  warstwę  jako  plik  GML    o  nazwie magazyn_subst_niebezp.gml  w 

 lokalizacji:  
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Rysunek 24 Zapisanie danych jako plik GML  

e. Uruchamiamy plik process.bat znajdujący się w C:/User/Dekstop/Transfromacje/wynik  

  

f. W folderze C:/User/Dekstop/Harmonizacja/wynik pojawił się plik wynikowy Wynik.xml. 

Powstały plik jest zgodny ze schematem INSPIRE. Jego zawartość możemy podejrzeć w 

Notepad++, uruchamiając składnię XML dla lepszej czytelności.  

  

C:/User/Dekstop/Transformacje/wejsciowe  

  

Ścieżka zapisu  

pliku  

Wybrać   

kodowanie UTF - 8   

Wybrać wersję  

GML 3.2  

Format GML   
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Rysunek 25 Wynikowy plik GML  

  

g. Plik wynikowy możemy również uruchomić w QGIS. Mając włączoną opcję Reprojekcji w locie do 

jednego układu, możemy porównać geometrię obu zbiorów. Przy poprawnie wykonanej 

transformacji obiekty będą miały to samo położenie.  
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5 Ćwiczenie 5  

5.1 Walidacja   
A. Ćwiczenie ma na celu zapoznanie uczestnika szkolenia z procesem walidacji danych, czyli 

sprawdzeniem poprawności struktury wytworzonego XML ze strukturą wymaganą przez 

INSPIRE.   

B. Kroki realizacji:  

•  Proszę wejść na stronę http://www.utilities-online.info/ i wybrać z listy pozycję XML Schema 

validation.  

  

Rysunek 26 Strona główna narzędzie do walidacji  
  

• Otworzyć plik magazyn_subst_niebezp.xml, skopiować jego zawartość do schowka i 

wkleić do okna pod napisem XML  

  
Rysunek 27 Wczytywanie pliku XML 
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• Proszę sprawdzić poprawność struktury pliku przyciskiem Check XML Well Formed. Po 

sprawdzeniu pojawi się komunikat:  

  

  

Rysunek 28 Informacja o poprawnej strukturze pliku  

  

• Następnie proszę otworzyć plik ProductionAndIndustrialFacilitiesExt.xsd, skopiować 

jego zawartość do schowka, wkleić do okna pod napisem XSD.  

• Walidację wykonać za pomocą przycisku Validate XML against XSD  

  

Rysunek 29 Prawidłowy wynik walidacji   


