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CEL WYKŁADU 

Celem wykładu jest wprowadzenie do tematyki schematów 
aplikacyjnych INSPIRE, a także przedstawienie ich kluczowej roli 

w procesie harmonizacji danych. 



IIP - POJĘCIE BAZOWE 

 „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] 



użytkownik użytkownik 

zbiór d.p. zbiór d.p. zbiór d.p. 

ISTOTA IMPLEMENTACJI  
- SYTUACJA OBECNA 

 dostęp do danych na różne sposoby 
 

 użytkownik musi zmagad się  
z interpretacją heterogenicznych danych  
w różnych formatach, identyfikowad, 
przetwarzad aby otrzymad to czego 
potrzebuje -> brak interoperacyjności 

 
 



CO ZAPEWNI INSPIRE? 

 dostęp do danych przez usługi 

sieciowe 

 interoperacyjność przez zgodność 

ze specyfikacjami 

 

 zbiory danych używane w krajach 

członkowskich mogą pozostać  

w niezmienionej formie 

 

 dostawca danych lub usługi musi 

zapewnić transformację między 

swoim modelem a zgodnym ze 

specyfikacją danych 

 

użytkownik użytkownik 

zbiór d.p. zbiór d.p. zbiór d.p. 



CELE BUDOWY INSPIRE 

Cel główny: stworzenie zdolności współdziałania 

(interoperacyjności) w zakresie informacji przestrzennej  

w Europie. 

 

Sposobem na realizację i osiągnięcie powyższego celu jest 

harmonizacja – działania o charakterze technicznym, 

organizacyjnym i prawnym, mające na celu doprowadzenie do 

wzajemnej spójności zbiorów danych przestrzennych i usług 

geoinformacyjnych. 



5 ZESTAWÓW REGUŁ IMPLEMENTACYJNYCH 

 Metadane 

 Usługi sieciowe 

 Specyfikacje danych: Interoperacyjnośd 
zbiorów i usług danych przestrzennych 

 Wspólne korzystanie z danych i usług 

 Monitoring i raportowanie 

 

Implementing rules are laying down technical 

arrangements for the interoperability and 

harmonisation of spatial data sets and services, 

rules governing the conditions concerning 

access to such sets and services, as well as rules 

concerning the technical specifications and 

obligations of network services. 

Środki wykonawcze określają 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. 

 

[INSPIRE] 



OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 
IMPLEMENTACYJNE INSPIRE 

 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1089/2010 z dnia 23 
listopada 2010 roku w sprawie wykonania dyrektywy 
2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 
interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych 

 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 102/2011 z dnia 4 lutego 
2011 roku zmieniające rozporządzenie (UE) nr  1089/2010  
z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie wykonania 
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych 
przestrzennych 



ROZPORZĄDZENIE 1089/2010  
W ZAKRESIE INTEROPERACYJNOŚCI A 

SPECYFIKACJE DANYCH INSPIRE 

Specyfikacje Danych INSPIRE 

• nie są obowiązującym prawnie wymaganiem 
technicznym 

• stanowią uzupełnienie rozporządzenia  
w zakresie technicznych szczegółów 
implementacyjnych 



WPROWADZENIE 
KLUCZOWE POJĘCIA 

Dyrektywa INSPIRE 

Dyrektywa z dnia 14. marca 2007 ustanawiająca jednolitą infrastrukturę 
informacji przestrzennej dla Unii Europejskiej i paostw EFTA. 

 

Specyfikacja danych 

Dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniad 
wyrób, proces lub usługa. 



WPROWADZENIE 
KLUCZOWE POJĘCIA 

Interoperacyjnośd 

W kontekście infrastruktury informacji przestrzennej oznacza możliwośd 
łączenia zbiorów danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji 
manualnej. 

 

Integracja danych 

Działania mające na celu umożliwienie jednoczesnego przetworzenia wielu 
zbiorów, usunięcie z nich powtórzeo i elementów zbędnych. 



WPROWADZENIE 
KLUCZOWE POJĘCIA 

Harmonizacja danych 

Proces mający na celu zapewnienie dostępu do danych przestrzennych 
umożliwiającego łączenie ich w sposób spójny z innymi zharmonizowanymi 
danymi. 

 

Mapowanie 

Proces przyporządkowania obiektów i ich atrybutów ze zbioru wejściowego 
do schematu danych wyjściowych. 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 

Specyfikacje techniczne dzielą się na dwie podstawowe 

grupy: 

 
• Dokumenty ramowe, dotyczące ogólnego schematu 

budowy danych INSPIRE oraz szczegółowo objaśniające 

sposób konstrukcji klas i atrybutów podstawowych. 

 

• Szczegółowe specyfikacje dla specjalistycznych tematów 

     zebranych w załączniki. 

Wszystkie specyfikacje techniczne znajdują się na stronie www: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/2 



Wszystkie specyfikacje techniczne znajdują się na stronie www: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/2 

ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 

SPECYFIKACJE PODSTAWOWE 

Wszystkie specyfikacje techniczne znajdują się na stronie www: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/2 

Do czego służą specyfikacje podstawowe? 

 
• Ogólne omówienie modelu danych INSPIRE i przełożenie go 

     na język maszynowy. 

 

• Pełnią rolę nadrzędną wobec specyfikacji specjalistycznych 

    (dla konkretnych tematów). 

 

• Zawierają szczegółowe opisanie typów danych i sposobu ich 

    harmonizacji dla tych klas i atrybutów, które powtarzają się 

    w wielu tematach.  

 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 

SPECYFIKACJE PODSTAWOWE 

Nadrzędna klasa ActivityComplex 

Specjalistyczna klasa 

ProductionFacility z tematu PF, 

dziedzicząca atrybuty klasy 

ActivityComplex 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 

SPECYFIKACJE PODSTAWOWE 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 

SPECYFIKACJE PODSTAWOWE 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 

SPECYFIKACJE PODSTAWOWE 

Czego dotyczą specyfikacje podstawowe? 

• Definicje Tematów INSPIRE 

• Ogólny model danych 

• Metodologia tworzenia specyfikacji 

• Kodowanie danych przestrzennych 

• Model danych Observations & Measurements 

• Model podstawowy Coverage Types 

• Model podstawowy Activity Complex 

 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 

SPECYFIKACJE TEMATYCZNE 

Załączniki i tematy INSPIRE: 

 

 
Annex I: 
• Adresy 

• Jedn. Administracyjne 

• Działki 

• Nazwy Geograficzne 

• Hydrografia 

• Obszary chronione 

• Sieć transportowa 

Annex II*: 
• Ukształtowanie 

terenu 

• Użytkowanie 

terenu 

• Ortoobrazy 

• Geologia 

Annex III*: 
• Budynki 

• Obiekty produkcyjne          

i przemysłowe 

• Zasoby naturalne 

• Warunki atmosferyczne            

i meteorologiczno-

geograficzne 

• Warunki 

oceanograficzno – 

geograficzne 

• Regiony morskie 

• Gleba 

• i inne…. * Załączniki tematycznie drugi i trzeci występują obecnie razem jako Annex II i III  



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

1. Ogólne wytyczne dotyczące harmonizacji danych (wspólne dla wszystkich 

tematów) 

2. Informacje o charakterze danych, których dotyczy temat, ich strukturze i 

metadanych, charakterystyka potencjalnych zbiorów źródłowych oraz 

sposób udostępniania w postaci usługi zebrane w rozdziałach: 

a) Scope 

b) Overview 

c) Specification scopes 

d) Identification information 

e) Data content and structure 

f) Reference systems,  unit of measure and grids 

g) Data quality 

h) Dataset-level metadata 

i) Delivery 

j) Data capture 

k) Portrayal 

3. Dodatkowe informacje w postaci załączników do specyfikacji. 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Ogólne wytyczne dotyczące harmonizacji danych (wspólne dla 

wszystkich tematów) 

 

 
Są to wszystkie części specyfikacji przedstawione na wyszarzonym tle, 

mogą występować we wszystkich rozdziałach, a także w załącznikach. 

Zawierają najbardziej podstawowe informacje, takie jak: odwołania do 

aktów prawnych, specyfikacji podstawowych oraz definicje niektórych 

pojęć, a także reguły harmonizacji i integracji danych, które powinny 

spełniać zbiory źródłowe i zharmonizowane. 

 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Informacje o charakterze danych, których dotyczy temat, ich strukturze i 

metadanych, charakterystyka potencjalnych zbiorów źródłowych oraz sposób 
udostępniania w postaci usługi zebrane w rozdziałach: 

a) Scope  - przedstawienie, czego dotyczy specyfikacja 
b) Overview – przegląd obiektów świata rzeczywistego, które według 

specyfikacji mieszczą się (bądź nie) w zakresie tematu 
c) Specification scopes – Inne specyfikacje tyczące się tematu (jeśli temat 

jest dzielony) 
d) Identification information – adres URL specyfikacji 
e) Data content and structure – przedstawienie struktury zharmonizowanego 

zbioru danych w opisie słownym i za pomocą schematu UML 
f) Reference systems,  unit of measure and grids – przedstawienie 

używanych do harmonizacji danego tematu układów współrzędnych 

g) Data quality – wymagania jakościowe odnoście wyjściowego zbioru 
danych 

h) Dataset-level metadata – wymagania odnoście metadanych na 
poziomie zbioru 

i) Delivery – udostępnianie zharmonizowanych zbiorów 
j) Data capture – wskazanie, jakiego typu dane źródłowe mogą być użyte 

w harmonizacji danego tematu 
k) Portrayal – zdefiniowane style wyświetlania warstw udostępnianych w 

usługach przeglądania. 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Scope  - przedstawienie, czego dotyczy specyfikacja 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Overview – przegląd obiektów świata rzeczywistego, które według 
specyfikacji mieszczą się (bądź nie) w zakresie tematu 

 
 

• Definicja tematu 
 
• Opis będący rozwinięciem tej definicji, odnoszącym się do obiektów 

świata rzeczywistego wraz z podaniem dokumentów będących źródłem 

tego przyporządkowania 
 
• Wstępne przedstawienie klas obiektów będących elementami zbioru 

zharmonizowanego oraz powiązań między nimi 
 
• Lista skrótów występujących w dokumencie specyfikacji 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Specification scopes – Inne specyfikacje tyczące się tematu (jeśli temat 

dotyka kilku) 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Identification information – adres URL specyfikacji 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Data content and structure – przedstawienie struktury zharmonizowanego 

zbioru danych w opisie słownym i za pomocą schematu UML 

• Zestaw informacji i wymagań formalnych odnośnie budowy modelu i narzędzi 
wykorzystanych do jego przedstawienia (diagramy UML) 
 

• Szczegółowe opisanie tematyki danych mieszczących się w zakresie 
specyfikacji 
 

• Słowny opis klas tworzących zharmonizowany zbiór danych, ich atrybutów i 
powiązań między nimi wraz z przykładami 
 

• Schematyczne przedstawienie powyższych informacji za pomocą diagramów 
UML 
 

• Tabelaryczny katalog typów obiektów wraz z definicjami 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Reference systems,  unit of measure and grids – przedstawienie używanych 

do harmonizacji danego tematu układów współrzędnych 

• Zestaw informacji i wymagań formalnych odnośnie systemu 

odniesień przestrzennych obowiązkowych dla wszystkich 

tematów i jego praktycznych realizacji 

 

• Możliwe wyjątki bądź rozszerzenia liczby układów 

współrzędnych zależne od konkretnego tematu 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Data quality – wymagania jakościowe odnoście wyjściowego zbioru danych 

• Wymagania odnoście jakości danych wejściowych 

 

• Wymagania odnośnie jakości danych zharmonizowanych 

 

• Ewentualne wymagania dotyczące dokładności przestrzennej 

danych zharmonizowanych 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Dataset-level metadata – wymagania odnośnie metadanych na poziomie 

zbioru 

• Metadane wymagane dla pojedynczego zbioru dla 

osiągnięcia interoperacyjności 

 

• Możliwość utworzenia pliku z metadanymi zgodnymi z profilem 

INSPIRE oferuje między innymi edytor metadanych 

dostarczany przez GUGiK 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Delivery – udostępnianie zharmonizowanych zbiorów 

• Wymagania odnośnie sposobu udostępniania i częstotliwości 

aktualizacji zbiorów zharmonizowanych 

 

 

• Wymagania odnośnie formatu danych udostępnianych 

 

 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Data capture – wskazanie, jakiego typu dane źródłowe mogą być użyte w 

harmonizacji danego tematu 

Rozdział jest mocno zindywidualizowany w zależności od 

konkretnego tematu (może się też wcale nie pojawić). Jego 

istotą jest przedstawienie, jakie obiekty świata rzeczywistego 

znajdują się w obszarze zainteresowania harmonizacji 

(rozwinięcie tematu Overview). 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Portrayal – zdefiniowane style wyświetlania warstw udostępnianych w 

usługach przeglądania. 

• Wskazanie, które klasy z tematu powinny być udostępnione w 

usługach przeglądania 

 

• Zdefiniowanie stylów wyświetlania tych warstw za pomocą 

standardu SLD 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI 
ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE 

Dodatkowe informacje w postaci załączników do specyfikacji. 

 

Poza informacjami standardowo zbieranymi dla każdego 

tematu mogą się pojawić, zbierane w formie załączników 

oznaczonych kolejnymi literami alfabetu, dodatkowe 

informacje, takie jak: 

• Przykłady zharmonizowanych zbiorów lub pojedynczych klas 

• Rozwinięcia niektórych elementów struktury danych, na 

przykład listy kodowe 

• Studia przypadku ukazujące proces harmonizacji konkretnych 

zbiorów z krajów Unii Europejskiej 



JAK CZYTAĆ SPECYFIKACJĘ 
INSPIRE? 

Najważniejsze informacje z całej specyfikacji INSPIRE dla danych 

dotyczących konkretnego tematu są ujęte w rozdziałach: 

 

• Overview i Data Capture 

 

• Data content and structure 

 

Zdarza się, że nawet ograniczając się do tych dwóch rozdziałów 

można wytypować zbiory źródłowe i wyprodukować dane 

zharmonizowane. 

 

 

 

  



JAK CZYTAĆ SPECYFIKACJĘ 
INSPIRE? 

Jeśli w ramach harmonizacji są wystawiane także usługi danych 

przestrzennych, to koniecznie należy też przestudiować rozdziały: 

 

• Delivery 

 

• Portrayal 

 

Należy przy tym pamiętać, że wystawieniu w formie usług podlega 

zbiór danych już zharmonizowany. 



JAK CZYTAĆ SPECYFIKACJĘ 
INSPIRE? 

Użyteczne i mogące wpływać na sposób harmonizacji danych 

informacje znajdują się także w załącznikach: 

 

• Listy kodowe 

• Studia przypadku – zwykle dotyczą danych zza granicy, ale 

mogą dać rozeznanie w temacie zwłaszcza w wypadku 

tematów, które dają organowi wiodącemu pewną swobodę 

działania. 

• Przykładowe zharmonizowane dane – pozwalają się 

zorientować w strukturze wyjściowych GML-i, gdy są one 

niejasne.  



ZNACZENIE UML DLA 
HARMONIZACJI 

Struktura danych INSPIRE jest w specyfikacjach przedstawiana 

zarówno w formie katalogów obiektów… 



ZNACZENIE UML DLA 
HARMONIZACJI 

… jak i diagramów UML: 



ZNACZENIE UML DLA 
HARMONIZACJI 

Diagramy UML pozwalają na szybkie rozeznanie się w strukturze 

danych danego tematu, powiązaniach między klasami i 

atrybutach. Katalogi danych skupiają się na dokładnym 

podaniu definicji klas i ich atrybutów 



PODSTAWY JĘZYKA UML 

• ang. Unified Modeling 

Language 

• pol. zunifikowany 

(ujednolicony) język 

modelowania 

Język formalny służący do 

opisu świata obiektów w 

analizie obiektowej oraz 

programowaniu 

obiektowym. 



Podstawowe elementy 
diagramu: 

 

• klasy, 

• graficzna 
reprezentacja 
związków pomiędzy 
klasami, 

• oznaczenia 
pomocnicze ( m.in. 
Stereotypy, 
ograniczenia) 

 

DIAGRAM KLAS 



Opis zbioru obiektów, które mają 
takie same atrybuty, operacje, 
związki i znaczenie (wzorzec dla 
tworzonego obiektu). 

 

Główne elementy: 

•  Nazwa klasy, 

• Atrybuty klasy, 

• Metody klasy. 

 

+ oznaczenie atrybutu publicznego, 

- oznaczenie atrybutu prywatnego, 

# oznaczenie atrybutu chronionego. 

 

 

 

KLASA 



PRZYKŁAD KLASY UML 



POWIĄZANIA 

Związek strukturalny, w którym klasy są 

równoważne, a obiekty jednego 

elementu są połączone z obiektami 

drugiego 

Każda para klas lub obiektów może 

mieć dowolną ilość powiązań 

Opisane za pomocą nazwy, roli i 

krotności 

Może mieć przypisaną nazwę, która 

określa rodzaj związku  

np. Osoba pracuje dla Firma 



KROTNOŚCI 

 Mówi o tym ile obiektów może mieścić się w atrybucie 

 Określa minimalną i maksymalną liczbę obiektów 

 Zapisywana jako dolna i górna granica 



DZIEDZICZENIE KLAS 

Klasa B dziedziczy z klasy A, tzn.: 

• Klasa B posiada te same 

charakterystyki jak klasa A, 

• Klasa B  jest specjalizacją klasy A, 

• Klasa A  jest generalizacją klasy B 



AGREGACJA ZWYKŁA 

Klasa A agreguje klasy B, tzn.: 

• Klasa B jest częścią klasy A, 

• Klasa A składa się z ’n’ obiektów 

klasy B, 

• Istnienie klasy B nie jest 

uzależnione od istnienia klasy A. 



KOMPOZYCJA 

Klasa A agreguje klasy B, tzn.: 

• Klasa B jest częścią klasy A, 

• Klasa A składa się z ’n’ obiektów 

klasy B, 

• Istnienie klasy B jest uzależnione 

od istnienia klasy A. 

• Klasa B nie może być częścią 

składową innej klasy niż A. 



NAWIGACJA 

• Klasa B wie o istnieniu klasy B 

• Powiązanie jednokierunkowe 

• Grot strzałki pokazuje kierunku 

relacji, gdy brak strzałki  - obie klasy 

wiedzą o sobie 



ZNACZENIE GML DLA 
HARMONIZACJI 

GML (Geography Markup Language) jest językiem służącym do 

opisu danych przestrzennych. 

 

• Jest oparty na języku znaczników XML. 

• Z założenia jest stworzony dla wymiany danych pomiędzy 

różnymi systemami. 

• Jest podstawowym formatem dla wyjściowych zbiorów 

harmonizowanych według specyfikacji INSPIRE. 

 

 

Szerzej format GML zostanie omówiony na przykładzie podczas 

pokazu harmonizacji przykładowych danych. 



IDENTYFIKACJA ZBIORÓW 
ŹRÓDŁOWYCH 

Poprawna i pełna identyfikacja zbiorów źródłowych dla danego tematu 

jest podstawą dla wyprodukowania odpowiednich danych 

wyjściowych. 

 

Aby poprawnie wytypować zbiory źródłowe, należy: 

 

• Uważnie przeczytać rozdziały „Overview” i „Data Capture” 

  

• Upewnić się, że potencjalne zbiory źródłowe są wersjami 

referencyjnymi zbiorów 

 

• Zapoznać się ze strukturą danych INSPIRE (rozdział „Data content and 

structure”)by móc stwierdzić, czy potencjalne zbiory źródłowe 

zawierają atrybuty dające się mapować na strukturę INSPIRE 

 



TEMATY POZOSTAJĄCE W GESTII 
MINISTERSTWA ŚRODOWISKA 

• Urządzenia do monitorowania środowiska 

• Strefy zagrożenia naturalnego 

• Warunki atmosferyczne 

• Warunki meteorologiczno-geograficzne 

• Regiony biogeograficzne 

• Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne 

• Rozmieszczenie gatunków 

• Zasoby energetyczne 

• Zasoby mineralne 



PROCES HARMONIZACJI 
PRZYKŁADOWYCH DANYCH 

Przedstawiony zostanie proces harmonizacji danych 

środowiskowych (oczyszczalnie ścieków) z Mapy 

Geośrodowiskowej Polski: 

 

• Wczytanie danych źródłowych w postaci plików .shp do 

oprogramowania na wolnej licencji QGIS 2.4 

 

• Przetworzenie danych do struktury zgodnej z wymogami 

INSPIRE 

 

• Przygotowane dane zostaną wyeksportowane do pliku GML 

 

• Tak utworzony plik zostanie przetworzony do INSPIRE GML za 

pomocą arkusza XSL. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


