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TREŚĆ WYKŁADU 

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

• Definicja, istota i rodzaje metadanych stosowanych  
w zarządzaniu informacją przestrzenną. 

• Metadane w INSPIRE – cel, rola i znaczenie. 

• Profil metadanych INSPIRE – bazowe dokumenty. 

• Rozporządzenie w zakresie metadanych. 

• Elementy metadanych profilu INSPIRE – omówienie  
i przykłady. 



CEL WYKŁADU 

FUNDAMENTY 

rozumienie celu, roli i znaczenia metadanych  

w krajowej i europejskiej IIP; podstawowa znajomość 

definicji oraz profili metadanych, w tym profilu 

INSPIRE 



PYTANIE ZASADNICZE 

Czy metadane są dla nas ważne? 



POJĘCIE IIP 

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

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

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

umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami 
geoinformacyjnymi.” 

 

[J. Gaździcki, 2004, Leksykon PTIP] 



 „infrastruktura informacji przestrzennej 
oznacza  

metadane,  
 zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych oraz 

 usługi i technologie sieciowe; 

 porozumienia w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz 

 mechanizmy kontroli i monitorowania,  

 procesy i procedury ustanowione, stosowane lub udostępniane zgodnie z niniejszą dyrektywą.”  

 
[Dyrektywa INSPIRE] 
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PYTANIE ZASADNICZE 
Czy metadane są dla nas ważne? 

Słowo „metadane” znajdujemy w treści Dyrektywy 
INSPIRE 15 razy 

Dyrektywa 2007/2/WE, Rozdział II 

Dyrektywa 2007/2/WE, Preambuła 

*…+ 

Dyrektywa 2007/2/WE, Art. 3. 

Dyrektywa 2007/2/WE, Art. 5. 



PYTANIE ZASADNICZE 
Czy metadane są dla nas ważne? 

Dyrektywa 2007/2/WE, Rozdział II, Art. 5 
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PYTANIE ZASADNICZE 
Czy metadane są dla nas ważne? 

Dyrektywa 2007/2/WE, Art. 5. 

Preambuła 



OLBRZYMIA BIBLIOTEKA 



KATALOG BIBLIOTECZNY 



CZYM SĄ METADANE? 

Metadane – sumaryczny opis lub charakterystyka 
zbioru danych. 

Odpowiedź na pytania: co, kto, dlaczego, kiedy, jak? 

 

Dane o danych. 

Informacje o danych. 



Tytuł: Ogniem i mieczem 

Autor: Henryk Sienkiewicz 

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Literackie 

Rok wydania: 2010 

KARTKA Z KATALOGU 



Tytuł: Ogniem i mieczem 

Autor: Henryk Sienkiewicz 

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Literackie 

Rok wydania: 2010 

<książka> 
    <tytuł>Ogniem i mieczem</tytuł> 
    <autor>Henryk Sienkiewicz</autor> 
    <wydawnictwo> Polskie Wydawnictwo 
Literackie</wydawnictwo> 
    <rok_wydania>2010</rok_wydania> 
</książka> 

<pozycja_ks> 
    <tytuł>Ogniem i mieczem</tytuł> 
    <autor_ks>Henryk Sienkiewicz</autor_ks> 
    <wyd> Polskie Wydawnictwo Literackie</wyd> 
    <data_wyd>2010-06-16</data_wyd> 
</pozycja_ks> 

2 warianty zapisu informacji o książce w formacie XML 

INNA FORMA ZAPISU 



POTRZEBA STANDARDU 

• Opracowane na1995 Metadata Workshop sponsorowanym przez 
Online Computer Library Center 
 

• 13 elementów – następnie zwiększone do 15: 

• Tytuł, Twórca, Temat, Opis, Wydawca, Współpracownik, Data, 
Typ, Format, Identyfikator, Źródło, Język, Powiązanie, 
Pokrycie, Prawa 

• Serializacja w językach XML oraz OWL 



STANDARYZACJA 

Tytuł: Ogniem i mieczem 

Autor: Henryk Sienkiewicz 

Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Literackie 

Rok wydania: 2010 

 

METADANE 
Standard DC 

METADANE  
ustandaryzowane 

<rdf:RDF  
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">  
<rdf:Description rdf:about="http://media.example.com/audio/guide.ra">    
    <dc:creator>Henryk Sienkiewicz</dc:creator>  
    <dc:title>Ogniem i mieczem</dc:title>  
    <dc:date>2001-06-16</dc:date>  
</rdf:Description>  
</rdf:RDF>  

Standard  

Dublin Core 



KATALOG BIBLIOTECZNY 
wg. autorów 

KATALOG BIBLIOTECZNY 
wg. tytułu 

KATALOG BIBLIOTECZNY 
wg. słów kluczowych 

KATALOGI BIBLIOTECZNE 



ARCHITEKTURA KATALOGU 
METADANYCH 

METADANE 

Baza 

metadanych 

Usługa 

katalogowa 

Klient usługi 

usługa sieciowa 

portal internetowy  
biblioteki 

serwer 



Kto ? 

Kiedy ? 

Jak ? 
Co ? 

Gdzie ? 

Gdzie ? 

Kto ? 

METADANE GEOINFORMACYJNE 



PODZIAŁ METADANYCH 

wyszukania 

rozpoznania 

stosowania 

METADANE 

Kompendium GSDI (Nebert 2003, Gaździcki 2004) 

służą do wybierania zbiorów  
i usług które mogą byd 

przedmiotem 
zainteresowania użytkownika 
o określonych wymaganiach 

zawierają bardziej szczegółowe 
informacje o zbiorze, które 

umożliwiają m.in. ocenę jakości 
danych, określenie przydatności 

zbioru danych, nawiązanie 
kontaktu z dysponentem danych 

określają te właściwości 
zbioru, które są 

potrzebne do odczytania 
danych oraz ich 

transferu, interpretacji 
danych  

i praktycznego 
korzystania z nich 



METADANE DLA INSPIRE 

zbiór danych 
identyfikowalna kolekcja 

danych seria zbiorów danych 
kolekcja zbiorów danych, które 

dzielą tą samą specyfikację 
produktu 

  
 

usługa 
działanie wykonywane na 
danych przestrzennych lub 

metadanych 

METADANE WYSZUKANIA INSPIRE 



POTRZEBA STANDARYZACJI 

ą Ä 

φ 

ñ 



NORMY ISO 



METADANE  
INSPIRE 

1. IDENTYFIKACJA 
1.1. Tytuł zasobu 
1.2 Streszczenie 
1.3. Typ zasobu 

1.4. Adres zasobu 
... 

2. KLASYFIKACJA DANYCH  
PRZESTRZENNYCH 

2.1. Kategoria tematyczna 

3. SŁOWO KLUCZOWE 
3.1. Wartośd słowa kluczowego 
3.2. Standardowy słownik źródłowy 

5. ODNIESIENIE  
CZASOWE 

5.1. Zakres czasowy 
5.2. Data opublikowania 
5.3. Data ostatniej aktualizacji 
5.4. Data utworzenia 

6. JAKOŚĆ 
 I WAZNOŚĆ 
6.1. Pochodzenie 
6.2 Rozdzielczośd  
przestrzenna 

7. ZGODNOŚĆ 
7.1. Specyfikacja 
7.2. Stopieo 

8. WYMOGI DOTYCZĄCE  
DOSTĘPU I UŻYTKOWANIA 
8.1. Warunki dotyczące dostępu i 
użytkowania 
8.2. Ograniczenia w publicznym dostępie 

9. ORGANIZACJE  
ODPOWIEDZIALNE 
9.1. Jednostka odpowiedzialna 

9.2. Rola jednostki  
odpowiedzialnej 

 

10. METADANE NA  
TEMAT METADANYCH 
10.1. Punkt kontaktowy 
metadanych 
10.2. Data metadanych 
10.3 Język metadanych 

 

4. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 
4.1. Geograficzny prostokąt ograniczający 



ROZPORZĄDZENIE NR 
1205/2008 

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 

Artykuł 1 
 

Przedmiot 
 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania w zakresie tworzenia  
i przechowywania metadanych dla zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów 
danych przestrzennych i usług danych przestrzennych dotyczących tematów 
wymienionych w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE. 
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1205/2008 
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ROZPORZĄDZENIE NR 
1205/2008 



ROZPORZĄDZENIE NR 1205/2008 
CD. 



ROZPORZĄDZENIE NR 1205/2008 
CD. 
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CD. 



ROZPORZĄDZENIE NR 1205/2008 
CD. 



ROZPORZĄDZENIE NR 1205/2008 
CD. 



ROZPORZĄDZENIE NR 1205/2008 
CD. 



ROZPORZĄDZENIE NR 1205/2008 
CD. 
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WYTYCZNE TECHNICZNE 



WYTYCZNE TECHNICZNE 



WYTYCZNE TECHNICZNE 



WYTYCZNE TECHNICZNE 

• oficjalna specyfikacja techniczna lNSPIRE 
• dokumentacja implementacyjna profilu INSPIRE, określonego  

rozporządzeniem nr 1205/2008 do dyrektywy INSPIRE 
• określa sposób mapowania elementów metadanych profilu 
• opisuje jak zgodnie z normami ISO opracowad metadane za pomocą 

zestaw elementów metadanych INSPIRE 
• przedstawia sposób kodowania metadanych przy użyciu języka XML 

zgodnie z ISO 19139 
• zawiera liczne przykłady 
• określa relacje między profilem INSPIRE a podstawowym profilem ISO 

19115 



Artykuł 1 
 

Przedmiot 
 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymagania w zakresie tworzenia  
i przechowywania metadanych dla zbiorów danych przestrzennych, serii zbiorów 
danych przestrzennych i usług danych przestrzennych dotyczących tematów 
wymienionych w załącznikach I, II i III do dyrektywy 2007/2/WE. 

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 



REZULTAT 



ETAPY OPRACOWANIA 
METADANYCH 

Typowe działania w procesie budowy zbioru metadanych: 
 

– Zgłoszenie zbioru(ów) danych przestrzennych do ewidencji 
zbiorów oraz usług danych przestrzennych IIP 

– Zdefiniowanie i zebranie  informacji o zbiorze danych  

– Utworzenie pliku zawierającego odpowiednio uporządkowane 
metadane 

– Sprawdzenie i poprawienie pliku pod względem syntaktycznym 

– Dokonanie koocowego przeglądu metadanych celem sprawdzenia, 
że opisują one zbiór danych  
w sposób poprawny 



KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA 
METADANYCH 

• Ułatwia organizację i zarządzanie zbiorami danych 

• Ułatwia wyszukiwanie, rozpoznanie i ponowne wykorzystanie danych. Użytkownicy 
będą w stanie lepiej lokalizowad, uzyskiwad dostęp, oceniad, nabywad  
i wykorzystywad dane geograficzne 

• Pozwala użytkownikom ustalid, czy dane geograficzne znajdujące się w zbiorze 
będą dla nich przydatne 

• Ułatwia korzystanie z nagromadzonych zasobów zgodnie z aktualnymi potrzebami 

• Stwarza możliwości korzystania z nich w przyszłości, gdy będą stanowiły materiały 
historyczne 

• Pozwala na lepsze planowanie przedsięwzięd dotyczących pozyskiwania i 
aktualizacji danych  

• Rozszerza krąg użytkowników danych przestrzennych 

• Umożliwia realizację istotnych usług w ramach infrastruktury danych 
przestrzennych 



POZYSKANIE METADANYCH 

Edytory metadanych typu desktop 

MEDARD 
(MEtaDAta standaRD editor) 
 
  opracowany przez ISPIK,   
  przeznaczony do tworzenia 
metadanych 
geoinformacyjnych, 
  zgodnośd z ISO serii 19100 
oraz  IR v. 1.0, 
  na licencji GPL. 

 

MEE2 
(MEtadata  Editor) 

 
  wynik współpracy GEOscope 
oraz UP we Wrocławiu,   
  przeznaczony do tworzenia  i 
edycji metadanych XML, 
  zgodnośd ze standardami 
OGC, ISO serii 19100 , Polskim 
Krajowym Profilem metadanych, 
  na licencji GPL. 

 

INSPIRE - UP 
 

 
  opracowany przez  
Kon-Dor s.c.,   
  przeznaczony do tworzenia   
i edycji metadanych XML  
z wykorzystaniem arkuszy 
kalkulacyjnych 
  zgodnośd ze standardami 
OGC, ISO serii 19100 , Polskim 
Krajowym Profilem metadanych. 

 



POZYSKANIE METADANYCH 

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

http://edytor.gugik.gov.pl 

http://edytor.geoportal.gov.pl 



TWORZENIE I EDYCJA PLIKU 
METADANYCH 



WALIDACJA METADANYCH XML 



WALIDACJA METADANYCH 

kontrola zgodności z profilem –
sprawdzenie czy wszystkie pola 
obligatoryjne zostały wypełnione  

kontrola zgodności z profilem 
oraz prawidłowego 
formatowania treści (XML) 



USŁUGA WYSZUKIWANIA 



ARCHITEKTURA SYSTEMU USŁUGI 
KATALOGOWEJ 

XML 19115 

DGM/FGDC 

INSPIRE 

Z39.50 
http  

PL DE 

Klient usługi katalogowej 

zbiory/serie 

zbiory/serie 

zbiory/serie 

… 



ARCHITEKTURA SYSTEMU 
METADANYCH 

USŁUGA KATALOGOWA Klient U.K. 

HTTP 
BD 

S E R W E R  K A T A L O G O W Y  

k o m p o n e n t y  s e r w e r o w e  i  a p l i k a c y j n e  



INSPIRE-GEOPORTAL.EC.EUROPA.EU/DISCOVERY/ 



GEOPORTAL.GOV.PL 



METADANE.PSIP.WROTAPODLASIA.PL 



METADANE.PGI.GOV.PL 



GOOGLE.COM 



DZIĘKUJĘ  
ZA UWAGĘ 
Sławomir Bury 
 
Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji  
Przestrzennej i Sztucznej inteligencji 


